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  املقدمة 
  وبعد. احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا 

 احلج خطوة خبطوة وقد قسمته إىل مخس فصول فجعلت الفصل           كتيب  فهذا
وأتيت يف هذه الكيفية خبطوات جمردة من األدلة        ، األول يف كيفية أداء احلج      

يت حبجه بكـل    وبقول واحد يف كل املسائل والفروع ليعني املرء العادي أن يأ          
سهولة ويسر ومن كان متخصصاً جيد الدليل خطوة خبطوة يف احلاشية السفلية            
للمسائل وفروعها من نصوص القرآن أو السنة أو من نصوص أهل العلم وما             
استجد يف زماننا أتيت بكالم علمائنا الشيخ بن باز والشيخ العثيمني عليهمـا    

اعتمدت على أقواهلم يف الترجيح     رمحة اهللا والشيخ بن جربين حفظه اهللا حيث         
ووضعت حكم هذه املسائل والفروع وما يترتب       ، حىت أخرجته بقول واحد     

على حدوث خلل ا وعزوا إىل مصادرها من كتب املذهب والكتب الـيت             
خرجت األحاديث وتصحيحها وألن قرابة النصف من النساء الـيت ختـرج            

تعلق بأعذار املرأة مع املناسك     للحج تتعرض للحيض مدة احلج فقد أتيت مبا ي        
وزدت على هذا النهج يف الفصل الثـاين        ، كلها وما يتعلق بأداء حج الصغار       

أحكام احلج ما كان من أحكام حيتاج إيل معرفتها غري اليت وضعت مـع أداء               
وأتيت يف الفصل الثالث بفضائل عامة للحـج واحلجـاج عمومـاً            ، احلج  

 احلاج ليعلم أهل اخلـري الـذين        وفضائل خصصت للمناسك وفضل كفالة    
ويكون سبباً ملن خرجـوا     ، خيرجون أناس للحج على نفقتهم ما هلم عند اهللا          

وأتيت يف الفصل الرابع أدعيـة تتناسـب مـع          ، على نفقتهم يف الدعاء هلم      
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املناسك فإن من أكثر ما حيتاجه احلاج من زاد يف حجه األدعية وقد مجعتها من             
نونت تناسب األدعية عليها وهي ليست      ناسك اليت ع  كتاب املغين من نفس امل    

توقيفية ولكن من أقوال أهل العلم لتعني املرء العادي يف استحضار قلبـه هللا              
وأتيت يف الفصل اخلامس أصل األنساك من ترجيحات أهل العلم هلا إلعطاء            
فكرة تارخيية للحاج عن املناسك وفضل إبراهيم وابنه إمساعيل وأمه هاجر ملا            

موه من أعمال خالصة هللا ومكافئة اهللا هلم يف جعلها مناسك يأيت ا احلاج              قد
كتيب الذي دعمته بالـصور التوضـيحية   وأتيت بآداب للحج فختمت ا ال  

أخذن من جه صلى اهللا عليـه وسـلم يف االسـتعانة برسـم اخلطـوط                
ي لتكتمل فائدة سهولة األداء للحاج العادي والتوثيق التخصص  ) ١(التوضيحية

  واملرجعي املتنوع لطالب العلم 
 يف ميزاننـا     وجيعل لنا فيه القبول وجيعله     واسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن ينفع به      

  وأخذنا عنهم وكل من ساعد على نشرهوميزان حسنات كل من نقلنا 

   
  א

  

                                  
وقال هذا عن أنس رضي اهللا عنه قال خط رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خطا ‘‘ 1

اإلنسان وخط إىل جنبه خطا وقال هذا أجله وخط آخر بعيدا منه فقال هذا األمل فبينما هو 
   رواه البخاري’’كذلك إذ جاءه األقرب
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  الفصل األول
 حج الرجل واملرأة

  )٢(ثة ثالالأنواع األنساك 
  التمتعحج 

، مث يفـرغ منـها       ، وهو أن يحرم بالعمرة وحدها      التمتع بالعمرة إىل احلج   
وهلـذا  ، مث حيرم باحلج يف وقتـه         ، وحيل من إحرامه    سعي وتقصري وبطواف  

  النسك هدي

   القرانحج 
، أو يحـرم بـالعمرة أوالً مث          وهو أن حيرم بالعمرة واحلج مجيعاً      ،)٣ (القران

ليها قبل الشروع يف طوافها فإذا وصل إىل مكة طاف طـواف            يدخل احلج ع  
، مث استمر على     ، وسعى بني الصفا واملروة للعمرة واحلج سعياً واحداً         القدوم

  إحرامه حىت يحل منه يوم العيد 

                                  
   عن عائشة قالت خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام’’ ، ٣/٢٢٣املغين  2

 ومنا من أهل باحلج وأهـل       حجة الوداع  فمنا من أهل بعمرة  ومنا من أهل حبجة وعمرة            
 من أهل حبج أو مجـع       وأمارسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باحلج فأما من أهل بعمرة فحل             

  ١٥٦٢البخاري ‘‘ احلج والعمرة فلم حيلوا حىت كان يوم النحر
 وهذا النسك هو األفضل ملن يذهب للحج وقد أخذ معه اهلدي  3
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 وهلـذا   وجيوز أن يؤخر السعي عن طواف القدوم إىل ما بعد طواف احلـج            
  النسك هدي

   اإلفرادحج 
 ، فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم       أن يحرم باحلج مفرداً    وهو    ، اإلفراد

   ، واستمر على إحرامه حىت حيل منه يوم العيد ، وسعى للحج
 وليس هلذا النـسك     وجيوز أن يؤخر السعي إىل ما بعد طواف احلج كالقارن         

  هدي
، إال أن القارن عليه اهلدي حلصول        وذا تبني أن عمل املُفرد والقارن سواء      

سكني له دون املفردالن  
   واحلجوهو جيمع بني العمرة )٤( وأفضل هذه األنواع التمتع

أو بالسيارة أو جواً بالطائرة       براً فمن يريد نسك من هذه األنساك ممن يذهب       
 قبل الذهاب من بيته     خطوة خبطوة ما يفعله   مبشيئة اهللا   له  نوضح  حبراً بالسفينة   

  أن يتقبل منهوحىت أداء مناسكه والعودة سائلني اهللا 
 
                                  

 وقد أهلوا بـاحلج مفـردا        ’’صحابه وحثهم عليه  ألن النيب صلى اهللا عليه وسلّم أمر به أ         4
فقال هلم أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبني الصفا واملروة وقصروا مث أقيموا حالال حىت          

 وهـو   ١٥٦٨ البخـاري    ‘‘إذا كان يوم التروية فأهلوا باحلج واجعلوا اليت قدمتم ا متعة            
  ]١٩٦البقرة  [ } ٱلْهدِي ِمن ٱستيسر فَما ٱلْحجلَى  ِإٱلْعمرِةفَمن تمتع ِب {املذكور يف اآلية
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 كيفية أداء احلج

أن يتنظف بإزالـة شـعر      من الرجال والنساء     يستحب ملن أراد اإلحرام      -١
ذلك بعـد   من  خذ  األعانته وشعر إبطيه واألخذ من أظفاره ، لئال حيتاج إىل           

  )٥(اإلحرام فيكون حمظور عليه
  ات له أن يتنظف يف بيته قبل الشروع يف السفر وله أن يتنظف يف امليق-٢
اليت يسافر ا يأيت بـدعاء      أو بالسفينة   أو الطائرة    عندما يركب السيارة     -٣

  )٦(الركوب ودعاء السفر

                                  
  ٣/٢٢٦املغين  5
كرب ثالثا مث قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني وإنا إىل ربنـا ملنقلبـون                   ’’6

اللهم إين أسألك يف سفرنا هذا الرب والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سـفرنا                 
لهم إين أعوذ بك  الاألهل  اللهم أنت الصاحب يف السفر واخلليفة يف املال      ها بعد نعاطو  وهذا  
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  )٧(املواقيت 

                                                                             
وإذا رجع قاهلن وزاد فيهن آيبون       األهل من وعثاء السفر وكآبة املنظر وسوء املنقلب يف املال        

تائبون عابدون لربنا حامدون وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كربوا               
   ٢٥٩٩والزيادة أبو داوود  ، ١٣٤٢مسلم ‘‘ طوا سبحوا وإذا هب

وقت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ألهل املدينة ذا احلليفة وألهل الـشام اجلحفـة                ’’ 7
وألهل جند قرن املنازل وألهل اليمن يلملم قال فهن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن                 

البخـاري   ‘‘  ىت أهل مكة يهلـون منـها      أراد احلج والعمرة فمن كان دون فمن أهله ح        
   ٨/٣٢١مسلم  ، ١٥٢٦
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 عندما يذهب املسافر بالسيارة لزيارة املدينة قبل الذهاب إىل مكة يكون            -٤
 وهو ما يـسمى     ذو احلليفة امليقات بعد خروجه من املدينة متجهاً إىل مكة هو          

 كيلـو  ٤٥٠ويكون قبل مكة  كيلو   ١٣ويبعد عن املسجد النبوي     علي  آبار  
مشال مكة وهو أبعد املواقيت عن مكة وهو ميقات أهل املدينة ومن أتى عـن               

  طريقهم
ن من أهل املنطقة الشرقية فإن امليقات يكـون         ا إىل مكة مباشرة وك    وإن اجته 

و من جهـة     كيل ٧٥ وهو ما يسمى السيل الكبري وهو قبل مكة          قرن املنازل 
الشرق اجلنويب ملكة وطريقها األعلى وادي حمرم على طريق الطائف مكة وهو            
ميقات أهل جند وما وراءها من بلدان اخلليج والعراق وإيران وحجاج الشرق       

  كله وجنوب السعودية واليمن 
 وهو ما يسمى الضريبة ويقع عن مكة شرقاً جهة الشمال يف حماذاة             ذات عرق 

   وهو ميقات أهل املشرق  كيلو٩٤ مكة آبار علي ويبعد عن
قريبة من ساحل البحـر       كيلو ١٨٣بعد عن مكة    وهي مقام اجلحفة وت    رابغ
 وساحلها الشمايل وأهـل لبنـان       رم منها من كان يف مشال اململكة       وحي األمحر

                                                                             
 وقت رسول اهللا ألهل املدينة ذا احلليفة وألهل الشام ومصر اجلحفة وألهل العـراق ذات           ’’

 وصـححه األلبـاين يف اإلرواء   ٢٦٥٥النسائي ‘‘ عرق وألهل جند قرنا وألهل اليمن يلملم     
٩٩٩  
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وسوريا واألردن وفلسطني وأهل بلدان إفريقيا الشمالية والغربية كمصر ولبيا          
  غربوتونس واجلزائر وامل

 كيلو وهو ميقات لتهامـة      ٩٢ويبعد عن مكة مسافة     وبه بئر السعدية     يلملم
  السعودية وامة اليمن

   وأهل مكة من مكة بني هذه املواقيت ومكة فميقاته حمله يقيموكل من كان
واملواقيت ا كافة اخلدمات ففيها كل ما حيتاجه مريد اإلحرام من بيع ملالبس             

يد اإلحرام أن يشتري ما يريده وفيهـا املغاسـل          اإلحرام حىت يستطيع من ير    
  واملسجد

) ٨(حمـاذاة امليقـات   سماء   هو مرور الطائرة ب    أما املسافر بالطائرة فإن ميقاته    
 واملسافر بالسفينة فميقاته    والقائمني على الطائرة خيربون مبوعد حماذاة امليقات      

  لهاملواقيت اذى أقرب حي نهومن مل يكن على طريق ميقات فإحماذاة امليقات 

                                  
أو إن  ندما يرتل من الطائرة وخيرج من مطار جدة         من فاته حماذاة امليقات دون أن حيرم فع        8

البلد ميقات  ميقات أو حماذاة    يرجع إىل   كان سفره حبراً يرتل من السفينة وخيرج من امليناء و         
ويعقد اإلحرام على نفسه وإال كان عليه دم واجب لتركه واجب والذي فاتـه              القادم منها   

اذاته صح إحرامـه    حملللميقات أو   أن يذهب   فعقد اإلحرام على نفسه قبل      يف الطائرة   احملاذاة  
  أو مل يذهب للميقات أو حماذاته عليه دم سواء ذهب و

وكذا من أتى من أي ميقات ومل يعقد اإلحرام من امليقات يرجع إىل ميقاته ويعقـد فيـه                  
 فعليه الدم سواء عاد للميقات أو        فإن عقده قبل أن يعود إىل ميقات البلد القادم منها          اإلحرام
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ــا يف  ــؤتى به ــي ي ــال الت األعم
  امليقات أو حماذاته

  
   املشروع إذا وصل إىل امليقات أن يتجرد من ثيابه إذا دخل املغاسل-٥

  )٩(ويغتسل 
  )١٠( النساء واالغتسال عند اإلحرام سنة يف حق الرجال

                                                                             
 بلبس املناشف ولكن العـربة بعقـد         يف اإلحرام  وليست العربة  ، ٣/٢١٦ املغين   ٠ يعدمل  

   على نفسه بالنسك الذي يريدهاإلحرام
جترد ‘‘ ’’ جترد من املخيط عند اإلحرام واغتسل     ’’ملا روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم          9

  ٨٣٠ن الترمذي صححه األلباين يف صحيح سن،  وحسنه ٨٣٠ الترمذي‘‘ إلهالله واغتسل 
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 يتطيب بأطيب ما جيد من دهن عود أو غريه يف رأسه وحليته ، وال يضره                -٦
   11)( ذلك بعد اإلحرامبقاء
ـ زار و اإل) ١٢( بعد االغتسال والتطيب يلبس ثيـاب اإلحـرام          -٧ رداء ال
واملرأة تلبس ما شاءت من مالبس بعيدة عن الزينة وال تلبس الربقع             النعالو

  )١٣(ينازوالقف

                                                                             
سل ولو كانت حائض أو نفساء ألمره صلى اهللا عليه وسلم لعائشة ملا حاضت              تغرأة ت امل 10

 ٩٤٥صححه األلباين يف صحيح سنن الترمـذي        ‘‘غتسل وحترم   أن ت ’’وقد أحرمت بالعمرة    
أن تغتسل وتستثفر   ’’وأمره صلى اهللا عليه وسلم ألمساء بنت عميس ملا ولدت بذي احلليفة               

 من حديث جابر  ، ٨/٤٠٤مسلم ‘‘حترمبثوب و
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا أراد أن حيرم تطيـب    ’’: لقول عائشة رضي اهللا عنها     11

  ٨/٣٤٠مسلم ‘‘ بأطيب ما جيد مث أرى وبيص املسك يف رأسه وحليته بعد ذلك
د املـسن ‘‘زار ورداء ونعلـني   وليحرم أحدكم يف إ   ’’ عليه وسلم    كما جاء عنه صلى اهللا     12
  ٣/١٩٣صححه األلباين يف اإلرواء  ، ٤٨٩٩صحح إسناده أمحد شاكر  ، ٢/٣٤
ين الداخلية واخلارجية غري الربقع والقفاز    املرأة بعد االغتسال تلبس ما شاءت من املالبس          13

وهلا أن تسدل جلباا من فوق رأسها على وجهها حلـديث عائـشة رضـي اهللا عنـها                  
ـ               ’’: قالت   ا كان الركبان ميرون بنا وحنن مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فـإذا حاذون

 ، ١٨٣٣أبو داوود   ‘‘  سدلت إحدانا جلباا من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه           
  ٥٠يف حجاب املرأة ص ، ٢٦٩٠ة صححه األلباين يف املشكا،  ٥/٤٨البيهقي يف الكربى 

ن مست الطيب قبل عقد هلا إوتغطي يدها بالعباءة وإن مس اخلمار وجهها فال شيء عليها و
السك واملطيب عند بكنا خنرج مع رسول اهللا فنضمد جباهنا ’’: إحرامها فعن عائشة قالت
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 يصلي الفريضة إن كان يف وقت فريضة وإال صلى ركعتني ينوي مـا              -٨
  سنة الوضوء 

 أو وهو ميـشي أو عنـدما        الة أحرم سواء يف املسجد     إذا فرغ من الص    -٩
  )١٤(يركب سيارته 

  
                                                                             

أبو داوود ‘‘ ه عليهااإلحرام فإذا عرقت إحدانا ، سال على وجهها ، فرياها النيب ، فال ينكر
  ١٨٣٠صححه األلباين يف صحيح سنن أبو داوود   ، ٥/٤٨البيهقي  ، ١٨٣٠

خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم         ’’قالعن أيب داود املازين     ،  ٣/٢٢٩ املغين   14
ليفة فصلى فيه أربع ركعات مث أهل يف املسجد فسمعه الذين كـانوا يف              حلذا  فدخل مسجد   
ركب راحلته فقال الذي عند املسجد أهل حني        أهل من املسجد فأهل حني      املسجد فقالوا   

 به راحلته مث ملا استوى على البيداء أهل فسمعه الذين على البيداء فقالوا أهل مـن                 استوت
 ٣/٤٦٨وذكرها ابن حجر يف الفتح      ،  ١٧/٥٤ الطرباين يف الكبري     ‘‘البيداء وصدقوا كلهم  

  ال من رواية احلاكم وقال زالت األشك
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أو الـسفينة   فإنه يسأل القائمني على الطائرة      السفينة  أو  وأما املسافر بالطائرة    
امليقات أو  حماذاة  إىل  السفينة  أو  عن موعد حماذاة امليقات فإذا وصلت الطائرة        

ته امليقات دون أن يعقـد      عقد اإلحرام على نفسه حىت ال يفو      )١٥(قبله بقليل 
  اإلحرام على نفسه 

  صفة اإلحرام
عمرة متمتعاً ا   لبيك اللهم   : على نفسه بالنية ويلفظ ا فيقول     اإلحرام   يعقد

  إىل حج إن كان حجه متتع
   لبيك اللهم حبج وعمرة  :أما املقرن فيقولو

  حجةلبيك اللهم : فيقول املفردوأما 
  )١٦(وله أن يشترط عند اإلحرام 

  الشرتاطا
  )١٧( اللهم إن حبسين حابس فمحلي حيث حبستين:يقول عند عقده

منعين مانع عن إمتام نسكي من مرض أو تأخر أو غريمها فإين أحل من              إن  أي  
فمىت اشترط وحصل له ما مينعه من إمتام نسكه فإنـه حيـل وال              )١٨(إحرامي

  شيء عليه

                                  
  فتاوي بن باز 15
  ٣/٢٣٩املغين  16
  ٨/٢٣٠مسلم ‘‘اللهم إن حبسين حابس فمحلي حيث حبستين’’ 17
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  التلبية
ك لك لبيك ، إن احلمـد        يليب فيقول لبيك اللهم لبيك ، لبيك ال شري         -١١

واملرأة  بذلك   )٢٠( يرفع الرجل صوته   )١٩(والنعمة لك وامللك ال شريك لك     
  )٢١(تليب بقدر ما يسمع من جبانبها

وينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية خصوصاً عند تغري األحوال واألزمان مثل            
ل اهللا  أن يعلو مرتفعاً ، أو يرتل منخفضاً ، أو يقبل الليل أو النهار ، وأن يسأ               

  )٢٢(بعدها رضوانه واجلنة ، ويستعيذ برمحته من النار
  والتلبية مشروعة يف العمرة من اإلحرام إىل أن يبتدئ بالطواف 

العمرةصفة   
                                                                             

ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر ضباعة بنت الزبري حني أرادت اإلحرام وهي مريـضة                 18
صححه األلبـاين يف     ، ٦/١٨٢النسائي  ‘‘إن لك على ربك ما استثنيت     ’’: أن تشترط وقال  

  ١٠١٠اإلرواء 
لبيك اللهم لبيك ، لبيك ال شريك لك لبيك ، إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك ’’ 19
 ٨/٣٢٧مسلم  ، ١٥٤٩البخاري ‘‘لك
 شعائر من فإاأن يرفعوا أصوام بالتلبية     مر أصحابك   جاءين جربيل فقال يل يا حممد        ’’20
  ٦٧ع صححه األلباين يف صحيح اجلام،  وقال حسن صحيح ٨٢٩الترمذي  ‘‘احلج
   ٣/٣١٠املغين  21
 إذا فرغ من تلبيته سأل اهللا تعاىل مغفرته ورضوانه واستعاذ           كان صلى اهللا عليه وسلم    ’’  22

  ٤٤٣٥ضعفه األلباين يف ضعيف اجلامع  ، ٥/٤٦البيهقي ‘‘ برمحته من النار
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يف بـالعمرة   ج بعد أن عقد اإلحرام على نفسه        إىل احل العمرة  ب تمتعمن حيج م  
  )٢٣(سعي الطواف ويأيت بالامليقات 

وهو سـنة يف  ذه األعمال فيكون طوافه للقدوم  أتى  ذفرد إ املوأما املقرن أو    
  لحج لويكون سعيه حقه 

                                  
٢٢ 
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  الوصول إىل مكة

بعد وصوله   عندما يصل إىل مكة سواء كان مسافر بالسيارة أو بالطائرة          -١٢
يـدخل املـسجد     وركوبه سيارة ملكة      أو بالسفينة بعد وصوله للميناء     املطار
يقـدم رجلـه الـيمىن      ، د  ويفعل ما يفعله عند دخوله أي مسج      )٢٤(احلرام

                                  
سعى وهلا املقام يف التوسعات أو املاملرأة احلائض ال تدخل احلرم وال تطوف حىت تطهر  24

 إذا حتفضت
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والصالة والسالم على رسول اهللا اللهم افتح يل        احلمد هللا   بسم اهللا   ’’: ويقول

  )٢٥(أبواب رمحتك من 
  أي الكعبة  إذا رأى البيت   يستحب -١٣
ل اللـهم  يدعو فيقو و كربيرفع يديه و  أن ي 

أنت السالم ومنك السالم حينـا ربنـا        
  )٢٦(بالسالم

فإذا وصل إىل الكعبة قطع التلبية قبل أن        
  يشرع يف الطواف 

من كان حجـه     و مث يقصد احلجر األسود   
  يستحضر النية لطواف العمرة متتع 

  وصفة العمرة ملن حيج متمتع 

  الطواف

                                  
بسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا أعوذ باهللا العظيم وبوجهه الكرمي وسـلطانه              ’’25

 فإذا قال ذلك قال الـشيطان      ’’‘‘القدمي من الشيطان الرجيم اللهم افتح يل أبواب رمحتك          
 ٤٦٦صححه األلباين يف صحيح سنن أبو داوود   ، ٤٦٦ أبو داوود ‘‘حفظ مين سائر اليوم

البيهقـي    ‘‘اللهم أنت السالم ومنك السالم حينا ربنـا بالـسالم          ’’ ، ٣/٣٨١ املغين   26
   ١٩حسن إسناده األلباين يف مناسك احلج والعمرة  ، ٥/٧٣
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  الطهارة شرط للطواف
لطواف وذلك ألن   ليف ثياب طاهرة    و ويكون طاهرا  يشرع يف الطواف     -١٤

الطهــارة مــن احلــدث 
والنجاسة شرائط لـصحة    

   )٢٧(الطواف

 ينبغي للرجـل    - ١٥
أول ما يقدم   دون املرأة   

  للطواف أن يفعل شيئني 
  االضطباع 

ة إال أنكم  تتكلمون فيـه  فمـن           الطواف حول البيت مثل الصال     ’’ ، ٣/٣٩٠املغين   27
ولقوله ، ١١٠٢صححه األلباين يف اإلرواء     ،  ٩٦٠الترمذي  ‘‘ تكلم فيه فال يتكلمن إال خبري     

لت نعم قال هذا شيء كتبه اهللا على بنات آدم افعلي      العلك نفست ق  ’’عائشة  صلى اهللا عليه ل   
   ١٢١١مسلم ‘‘ حىت تطهري ما يفعل احلاج غري أن ال  تطويف بالبيت

وإن شك يف الطهارة وهو يطوف ال يصح طوافه أما إن شك بعد انتهاء الطواف مل يلزمـه                  
  شيء

توضأ وأكمل طوافه أما إن طال الوقت على الوضوء أعاد و  خرجوإن أحدث يف الطواف
  الطواف من جديد  

   الحج خطوة بخطوة للرجل والمرأة       

 20 

يكون من ابتداء الطواف إىل انتهائه ، وصفة االضطباع أن جيعل وسط            
 ، فإذا فرغ مـن      )٢٨(يسرردائه داخل إبطه األمين وطرفيه على كتفه األ       
ألن االضـطباع حملـه     ، الطواف أعاد رداءه إىل حالته قبل الطـواف         

  الطواف فقط
  )٢٩(الرمل

 يف األشواط الثالثة األوىل فقط ، والرمل إسراع املشي مع مقاربة اخلطوات ،            
ولـيس  ، )٣٠(وأما األشواط األربعة الباقية فليس فيها رمل وإمنا ميشي كعادته         

      لعلى أهل مكة رم

   استالم احلجر
  )٣١(قبلهيستلمه إن استطاع وياحلجر األسود فب  يبدأ الطواف-١٦

                                  
فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم حتت آباطهم مث قذفوها على عواتقهم اليسرى ’’  28
 ١٠٩٤لباين يف اإلرواء صححه األ‘‘

 فاستلمه مث رمل األسودملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة فبدأ باحلجر ’’ 29
  ٥/١٩١الطرباين يف األوسط  ، ١٦٠٤البخاري ‘‘ أشواط أربعةثالثة أشواط ومشى 

   ٣/٣٨٩املغين  ٠ من نسى فال أعاد عليه وليس ذلك بواجب و30
  ١٦١٠البخاري ‘‘  صلى اهللا عليه وسلم يستلمه ويقبلهرأيت رسول اهللا’’ عن ابن عمر 31

طوافهن بالزينـة   : يقول الشيخ بن باز رمحه اهللا ومما ينبغي إنكاره على النساء وحتذيرهن منه            
والروائح الطيبة وعدم التستر وهن عورة فيجب عليهن التستر وترك الزينة حـال الطـواف            
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فإن مل يتيسر تقبيله قبـل يـده إن اسـتلمه           ، معىن استلمه أي مسحه بيده      و
 ، فإن مل يتيسر استالمه بيده فإنه        )٣٢(ا

يستقبل احلجر بيده إشارة وال يقبلـها ،        
ذى واألفضل أال يزاحم فيؤذي الناس ويتأ     

  )٣٣(م

                                                                             
 الرجال ألن عورة وفتنة ووجه املـرأة هـو          وغريها من احلاالت اليت خيتلط فيها النساء مع       

ال يبـِدين ِزينـتهن ِإال      و{أظهر زينتها فال جيوز هلا إبداؤه إال حملارمها لقـول اهللا تعـاىل              
  ولَِتِهنعفال جيوز هلن كشف الوجه عند تقبيل احلجر األسـود إذا كـان              ] ٣١النور   [ }ِلب

 من الرجال ، وإذا مل يتيسر هلن فسحة الستالم احلجر وتقبيله فال جيـوز هلـن                 يراهن أحد 
 الطواف قرب الكعبـة     مزامحة الرجال بل يطفن من ورائهم وذلك خري هلن وأعظم أجرا من           

  حال مزامحتهن الرجال وال يشرع الرمل للنساء 
صـححه    ، ٢/١٠٨املـسند   ‘‘فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم استلمه بيده وقبل يده           ’’  32

  ١١١٣األلباين يف اإلرواء 

ا عمر ، إنك رجل قوي ال تزاحم على احلجر          ي’’ : النيب صلى اهللا عليه وسلم لعمر      لقول33
 ، ١/٢٨مـسند    ‘‘ ، إن وجدت خلوة فاستلمه وإال فاستقبله وهلل وكرب         فتؤذي الضعيف 

األلباين يف مناسك احلج والعمرة قال هو حديث قـوي           ، ١٩٠أمحد شاكر ضعف إسناده     
  ٢٠ص
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١٧- 
ــول  يق
ــد  عن
استالم 
: احلجر

ــسم  ب
اهللا 

واهللا 
  أكرب 

   واالبتداء بالركن اخلرسانييسارالكعبة 
الركن الذي فيه احلجر األسود وهو قبلـة أهـل خراسـان            من  يبدأ   ف -١٨

فيستلمه مث يأخذ على ميني نفسه وجيعل البيت على يساره فـإذا انتـهى إىل               
الثالث وهو الـشامي مل     الركن  لمه فإذا مر ب   الركن الثاين وهو العراقي مل يست     

ن البيت مل يتم على     أللم يستلم الركنني اللذين يليان احلجر       ف، يستلمه أيضا   
 مـن   )٣٤(فإذا بلغ الركن اليماين استلمه    قواعد إبراهيم فلم يسن استالمهما      

الركن الذي فيـه    غري تقبيل ، فإن مل يتيسر فال يزاحم عليه ويقول بينه وبني             

                                  
كان صلى اهللا عليه وسلم ال يدع أن يستلم الركن اليماين واحلجـر يف كـل طوافـه                  ’’ 34
 ١١١٠صححه األلباين يف اإلرواء ‘‘



   الحج خطوة بخطوة للرجل والمرأة       

 
 

23 

ربنا آِتنا ِفي الدنيا حسنةً وِفي الْآِخرِة حسنةً وِقنـا عـذَاب          {:  األسود احلجر
  )٣٥( ]٢٠١البقرة  [ }الناِر

   جر من البيتِجر ألن احلِاحلمن وراء  يكونالطواف   
  )٣٦(منا كان كذلك ألن اهللا تعاىل أمر بالطواف بالبيت مجيعهإ

  )٣٧(لمه وكرب  كلما مر باحلجر األسود است-١٩
  )٣٩( ودعاء وقراءة القرآن)٣٨( يقول يف بقية طوافه ما أحب من ذكر -٢٠
أو على سطح احلرم فله ذلك وإن طـاف         من الدور الثاين    وإن طاف    -٢١

  )٤٠(حمموالً أو على عربة فطوافه صحيح

                                  
 

   ٣/٣٩٦ املغين 35

كنت ’’عائشة  قالت    ،واحلجر منه  ]٢٩احلج  [  } ٱلْعِتيق ٱلْبيِتولْيطَّوفُواْ بِ {بقوله   36

فأخذ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيـدي فـأدخلين            أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه     
الترمـذي   ‘‘ هو قطعة من البيـت     احلجر وقال صلي يف احلجر إن أردت دخول البيت فإمنا         

  ٤/٣٠٧األلباين يف اإلرواء  ، وقال حسن صحيح ٨٧٦
   ٣/٣٩٦املغين  37

الترمـذي   ‘‘فإمنا جعل الطواف بالبيت وبالصفا واملروة ورمي اجلمار إلقامة ذكر اهللا          ’’38
   وقال حسن صحيح٩٠٢
 ٣/٣٩١املغين  39
 ة الـوداع علـى بعـري يـستلم الـركن          طاف النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حج       ’’ 40

  ١٦٣٣البخاري ‘‘ طويف وراء البيت وأنت راكبة ’’ ، ١٦٣٢البخاري ‘‘ مبحجن
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  ركعتي الطواف
 ِمن   واتِخذُوا { تقدم إىل مقام إبراهيم      )٤١( إذا أمت الطواف سبعة أشواط     -٢٢

  لّىصم اِهيمرقَاِم ِإبمث صلى ركعتني خلفه يقرأ يف األوىل         ]١٢٥البقرة   [ } م
 } قُـلْ يـا أَيهـا الْكَـاِفرونَ          {اآلية  : بعد الفاحتة 

 }  قُـلْ هـو اللَّـه أَحـد        {  الثانيةو ]الكافرون  [ 
  )٤٢(بعد الفاحتة] الصمد [ 

  وحيث ركعهما ومهما قرأ فيهما جاز 
سترة وميـر بـني يديـه    بدون بأس أن يصليهما   وال  

  )٤٣(الطائفون من الرجال والنساء
فإذا فرغ من صالة الركعتني رجع إىل احلجر األسود         

                                  
ألا عبادة فمىت شك فيها وهو فيها بىن على          إن شك يف عدد الطواف بىن على اليقني        41

  عدد طوافه رجع إليه يطوف معه بن مماليقني وإن أخربه ثقة 
  ٣/٣٩٢ املغين ٠وإن شك يف ذلك بعد فراغه من الطواف مل يلتفت إليه

واختذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتني فقرأ فاحتة الكتاب وقل يا أيهـا                قرأ ’’42
صححه األلباين   ، ٢٩٦٣النسائي  ‘‘ الكافرون وقل هو اهللا أحد مث عاد إىل الركن فاستلمه           

    ٨٦٢يف صحيح سنن الترمذي 
 خرج حني ’’ النيب صلى اهللا عليه وسلم صالمها والطواف بني يديه ليس بينهما شيء            ن أل 43

ئي االنـس ‘‘ فرغ من طوافه إىل حاشية املطاف فصلى ركعتني وليس بينه وبني الطوافني أحد            
   ٣/٤٠١املغين ،  ٢٩٥٨ضعفه األلباين يف سنن ابن ماجة ،  ٦/١٢٧ابن حبان  ، ٢٩٥٩
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  )٤٤(فاستلمه إن تيسر له

  زمزم
يض على نفسه منها ومائهـا اآلن متـوفر يف           ويف )٤٥(ويشرب من ماء زمزم   

  الربادات يف كل أحناء احلرم 

الــــسعي بــــني 
  ةالصفا واملرو

الدنو من الـصفا 
والــدعاء عنــد الرقــي 

  عليه 
 فإذا  )٤٦( خيرج إىل املسعى   -٢٣

                                  
ملا قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكة دخل املسجد فاسـتلم             ’’  ، ٣/٤٠٣املغين   44

نه فرمل ثالثا ومشى أربعا مث أتى املقام فقال واختذوا من مقام إبراهيم             احلجر مث مضى على ميي    
مصلى فصلى ركعتني واملقام بينه وبني البيت مث أتى البيت بعد الركعتني فاستلم احلجـر  مث                 

  ٨٥٦صححه األلباين يف صحيح سنن الترمذي ،  وحسنه ٨٥٦الترمذي  ‘‘ خرج إىل الصفا
تى النيب صلى    أُ ’’لى الظهر و  ص يف حجه أتى مكة فطاف و      فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم     45

وحسنه األلباين يف اإلرواء     ، ٢/٣٩٣املسند  ‘‘اهللا عليه وسلم بدلو من زمزم فشرب مث توضأ          
١١٢٤  
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 ]١٥٨البقـرة   [  } ِإنَّ الصفَا والْمروةَ ِمن شعاِئِر اللَّـه      {: قرأ دنا من الصفا  
 ويرفع يديه    فيستقبل الكعبة  )٤٧(مث يرقى على الصفا     وقال أبدأ مبا بدء اهللا به       

 ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ،          فيقول يدعو   فيحمد اهللا ويدعو ما شاء أن     
ال إله إال اهللا وحـده ، أجنـز         ، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير          

يكرر ذلك ثـالث مـرات      ، وعده ، ونصر عبده ، وهزم األحزاب وحده         
  )٤٨(ويدعو بني ذلك

                                                                             
األفضل يف السعي أن يكون على طهارة وإن انتقض وضوئه أو بدأ على غـري طهـارة                  46

 ترط طهارا من احليض والنفاس وكذا املرأة إن سعت ال يشعليه أجزأه وال شيء 
  ألرضية بعد انتهاء ممر أهل األعذار ل األعلىيتحقق الرقي مبجرد سريه على امليل  47

 ستقبلها وإن مل ميكنه الزحـام مـن    وجيتهد لرؤية الكعبة من بني األعمدة إن استطاع وهو ي         
 الوقوف للدعاء مضى ودعا يف مشيه

واملروة من شعائر اهللا ابدؤوا مبا بدأ اهللا بـه فبـدأ             فلما دنا من الصفا قال إن الصفا         ’’48
بالصفا فرقي عليه حىت رأى البيت فكرب اهللا وحده وقال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له                   

 ونصر عبـده  امللك وله احلمد حيىي ومييت وهو على كل شيء قدير ال إله إال اهللا أجنز وعده          
 مثل هذا ثالث مرات مث نزل إىل املروة حىت إذا            دعا بني ذلك وقال    وهزم األحزاب وحده مث   

تصوبت قدماه رمل يف بطن الوادي حىت إذا صعدنا مشى حىت أتى املروة فعل على املـروة                 
صححه األلباين يف صحيح سـنن ابـن ماجـة           ، ٢/٤١٣البيهقي  ‘‘ كما فعل على الصفا   

٣٠٧٤  
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  وما دعا به فجائز 
  

رآ ال
و ض  وه

سعي  دة ال ش
  بين العلمين 

 يرتل مـن    -٢٤
الرجـل  ) رمل( ركض   )٤٩(لصفا إىل املروة ماشياً ، فإذا بلغ العلم األخضر        ا

  )٥٠(أحدوال يؤذي إن تيسر له ركضاً شديداً بقدر ما يستطيع دون املرأة 
يفعل ذلك يف   فإذا بلغ العلم األخضر الثاين مشى كعادته حىت يصل إىل املروة            

  كل شوط

                                  
بله عمـود يف احلهـة      العلم األخضر هو عمود على جدار احلائط ملون بلون أخضر يقا           49

األخرة باللون األخضر وبينهما اتصال يف السقف باللون األخضر أيضاً واضح يراه كل من              
يف املسعى وبعده مبسافة يوجد أيضاً عمود باللون األخضر بنفس الصفات السابقة فتكـون              

   يف األشواط السبعةاملسافة اليت بينهما للسعي الشديد
شدة السعي وهو يقول هو يسعى يدور به إزاره من روة ويطوف بني الصفا وامل’’ 50

 ٤/٧٠احلاكم  ، ٦/٤٢١املسند ‘‘ألصحابه اسعوا فإن اهللا عز وجل كتب عليكم السعي
   ١٠٧٢وصححه األلباين يف اإلرواء 

   وليس ذلك بواجب وال شيء على تاركه
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ــل -٢٥  إذا وص
إىل املــروة يرقــى 
عليها ، ويـستقبل    

قبلة ويرفع يديه   ال
ويقول ما قاله على    

  )٥١(الصفا 

النزول 
  للمروة

 يرتل من املروة إىل الصفا فيمشي يف موضع مشيه ، ويسعى يف موضع              -٢٦
سعيه ، فإذا وصل الصفا فعل كما فعل أول مرة ، وهكذا املروة حىت يكمل               
سبعة أشواط ، ذهابه من الصفا إىل املروة شوط ، ورجوعه مـن املـروة إىل                

الترتيـب  و فيكون ابتدائه من الصفا وانتهائه بـاملروة       )٥٢(لصفا شوط آخر  ا
   )٥٣(فإن بدأ باملروة مل يعتد بذلك بالصفا شرط يف السعي وهو أن يبدأ

                                  
  ٣/٤٠٥املغين  51
   ٣/٤٠٥املغين  52
  ٣/٤٠٦ املغين  وقال نبدأ مبا بدأ اهللا بهألن النيب صلى اهللا عليه وسلم بدأ بالصفا 53

واحلائض إن سعت ال حيسب هلا ألن السعي ال بد وأن يسبقه طواف إال أن تكون طافت 
  على طهارة مث حاضت قبل السعي فتسعى وحيسب هلا سواء كان للحج أو العمرة 



   الحج خطوة بخطوة للرجل والمرأة       

 
 

29 

   يقول يف سعيه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة-٢٧

  التقصري
واملرأة  )٥٤( بعد أن أمت سعيه سبعة أشواط حلق أو قصر من شعر رأسه              -٢٨

   )٥٥( شعر رأسها والتقصري يعم به مجيع جهات الرأستقصر من 
  وإن قصر للعمرة لقرب فعلها من أيام احلج ليجعل احللق للحج فال بأس

الطواف ، والسعي ، واحللـق أو       : وذه األعمال متت العمرة فتكون العمرة     
  التقصري
ويفعل ما كان يفعله قبـل      ) ٥٧( إحالالً كامالً  )٥٦( منها  بعد ذلك حيل   -٢٩
  ام بالعمرة من اللباس والطيب وإتيان النساء وغري ذلكاإلحر

وكل هذا ملن يأيت    ، ويبقى يف مكة على إحالله حىت يوم التروية ليحرم باحلج           
  بنسك التمتع 

                                  
مـسلم   ‘‘دعـا للمحلقـني ثالثـاً وللمقـصرين مـرة         ’’النيب صلى اهللا عليه وسلم      و54

قالوا يا رسول اهللا وللمقصرين قال اللهم أغفر للمحلقـني  اللهم اغفر للمحلقني  ’’ ، ١٣٠٣
 اللهم اغفر للمحلقني قالوا يا رسول اهللا وللمقصرين قال          الوا يا رسول اهللا وللمقصرين قال     ق

  ١٧٢٨البخاري ‘‘ وللمقصرين
  وذلك بأن جتمع شعرها وتقصر منه قدر أمنلة وليس يف حقها حلق 55
  ١٢٢٧مسلم ‘‘ مث ليهل باحلج وليهد ليطف بالبيت وبالصفا واملروة وليقصر وليحلل ف’’ 56

   ٣/٤٠٩املغين  57
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نه يأيت بنفس هـذه األعمـال       فإ) احلج املفرد (يت بنسك األفراد     من يأ  -٣٠
حـىت  تحلل   ال يقص من شعره وال ي      هالطواف والسعي لكنه يبقى على إحرام     

  حيل منه يوم العيد
والطواف الذي أتى به هذا من يريد احلج املفرد يسمى يف حقه طواف القدوم              

  وإن مل يأيت ذا الطواف فليس عليه شيء 
بالنسبة له يغنيه عن سعي احلج وإن مل يأيت بـه يف هـذا              بعد الطواف    هسعيو

  املوضع وأجله مع أعمال احلج فليس عليه شيء 
ن مل يأيت به فليس      أيضاً وإ   طواف القدوم  هفواط مقرن يسمى     الذي حيج  -٣١

إن يغنيه عن سعي احلج و    بعد الطواف    بني الصفا واملروة     يه، وسع عليه شيء   
  مل يأيت به يف هذا املوضع وأجله مع أعمال احلج فليس عليه شيء 

 إن كان مفرداً أو مقرناً     على إحرامه    يبقىللعمرة واحلج ، مث      سعياً واحداً وهو  
   يوم العيد )٥٨(حىت يحل منه

  
  

  )٥٩ (  صفة احلج
                                  

البخاري ‘‘ من كان معه هدي فليهل باحلج مع العمرة مث ال حيل حىت حيل منهما مجيعا                ’’ 58
١٥٥٦  
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  أعمال يوم الثامن من ذي احلجة
املتمتع وهـو    إذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي احلجة يغتسل             -١

الــذي أحــل مــن 
ويتطيـب أي   عمرته  
فعله عند  مثل ما   يفعل  

إحرامه بالعمرة مـن    
ــب  ــسل والطي الغ
ــس   ــبس مالب ويل

وكذا يفعـل   اإلحرام  
 يريد احلج مـن     من

                                
59 
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واملرأة املتمتعة تفعل ما فعلته عند إحرامها بالعمرة أيضا من الغسل           أهل مكة   
  واللباس والطيب وتفعل مثلها من تريد اإلحرام من مكة

 إذا زالت الشمس يف ذلك اليوم أي دخل وقت الظهر أحرم باحلج مـن               -٢
ما يركـب   مكانه الذي أراد احلج منه سواء يف احلرم أو وهو ماشي أو عنـد             
  السيارة أو من أي مكان من مناطق احلرم هو فيها فله أن حيرم منها

  وصفة اإلحرام باحلج أن ينوي اإلحرام باحلج ويليب ، فيقول لبيك اللهم حجة 
ولــه أن 
ــشترط  ي
ــول : فيق
إن اللــهم 

ــسين  حب
حـــابس 
ــي  فمحل
ــث  حيـ
(حبستين
٦٠(   

  الوصول إىل مىن
                                  

  ٨/٣٦٩مسلم ‘‘اللهم حملي حيث حبستين’’ 60
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ىل مىن من كان حجه مفـرداً أو        وكذا خيرج إ   مث خيرج من مكة إىل مىن        -٣
كل وقت  صلي ا الظهر والعصر واملغرب والعشاء      )٦١( فإذا وصل مىن  قارناً  

قصراً من غري   يف وقته   
والقصر هو أن   ، مجع  

تصلى الصالة الرباعية   
ــام مث  ــتني مث ين ركع

  )٦٢(يصلي ا الفجر

أعمـــــال 
يـــوم التاســـع 
  من ذي احلجة

ــذهاب  ال
  إىل عرفة

  سواء بعد الزوال أو قبل يوم التروية إىل مىن جازوصل ومىت  61
فلما كان يوم التروية توجهوا إىل مىن فأهلوا باحلج وركب رسول اهللا صلى اهللا عليه                ’’62

لعت الشمس  وسلم فصلى ا الظهر والعصر واملغرب والعشاء والفجر مث مكث قليال حىت ط            
 ٨/٤١١مسلم  ‘‘ وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم             

  من حديث جابر
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من  يوم عرفة وهو يوم التاسع من ذي احلجة يذهب            إذا طلعت الشمس   -٤
أفضل ليجمع جمهوده وقـواه ليتفـرغ       كان  كباً  ا وإن ذهب ر   إىل عرفة مىن  

  للدعاء والعبادة يف ذلك اليوم

 مجـعصالة الـمسـاع اخلطبـة وومسجد منـرة 
 تقديم

للظهر 
ـــع وال

  صر
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ع  فيحضر م  )٦٣( يرتل مبسجد منرة إىل وقت الظهر ألن الرتول بنمرة سنة          -٥
اإلمام خطبة عرفة ويصلي معه الظهر والعصر قصراً ومجعاً بينهما مجع تقدمي يف             
وقت األوىل بأذان واحد وإقامتني ، كل هذا إن تيسر له وإن مل يتيـسر فـال        

حرج مث خيرج إىل عرفة     
وكلها موقف إال بطن    

عرنـــــة 
ويــستحب 
استقبال القبلة  
وجبل الرمحة  

ــسر  ، إن تي
وعرفة كلها  

  )٦٤(موقف
 إذا خرج   أما

 أجاز رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة                 ’’63
فرتل ا حىت إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطـن الـوادي فخطـب                 

 مث أذن مث أقام فصلى الظهر مث أقـام          ’’ من حديث جابر وفيه أيضاً       ٨/٤١١مسلم  ‘‘الناس
   من حديث جابر٨/٤١١مسلم  ‘‘فصلى العصر ومل يصل بينهما شيئا

وقفـت هاهنـا وعرفـة كلـها        ’’: وقف النيب صلى اهللا عليه وسلم عند اجلبل وقال         64
  ١٢١٨مسلم ‘‘موقف
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من مىن ونزل مباشرة يف عرفة كمن يرتل يف املخيمات سواء نزل قبل طلوع              
الشمس أو بعد ذلـك أو مل       
يــتمكن مــن الــذهاب إىل 
مسجد منرة ووجد يف املخيم     
من خيطب فـيهم فيعـرفهم      
باملوقف وأفعال ذلك اليـوم     
ويصلي بأهل املخيم الظهـر     

صراً ومجعاً بينـهما    والعصر ق 
ـ  مجع تقدمي أو   دوا مـن   مل جي

وا بدون خطبة أو صلى هو يف مكانه مبفـرده فكـل هـذا    خيطب فيهم وصلّ 
  )٦٥(جائز

  التفرغ للدعاء

                                  
على رجليه ولكن يتحقق الوقوف باإلقامـة يف        ليس معىن الوقوف بعرفة أن يكون قائم        و 65

املخيمات وغريها وباملرور على عرفة ولو كان مغمي عليه ولو مل يستحضر النية ولو وصل               
 املغـين   ٠ صالة فجر يوم العاشر يوم العيد        يف أي وقت من يوم عرفة أو يف وقت الليل حىت          

رفة قبل ذلك لـيال أو      من شهد صالتنا هذه ووقف معنا حىت ندفع وقد وقف بع           ’’٣/٤٣٣
صححه األلبـاين يف     ،  وقال حسن صحيح   ٨٩١الترمذي  ‘‘ ارا فقد أمت حجه وقضى تفثه     

  ١٠٦٦اإلرواء 
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 يف ذكـر اهللا     لالجتـهاد  بعد الصالة يستحب أن يتفرغ يف هذا املوقف          -٦
سبحانه ودعائه والتضرع إليه ، ويرفع يديه حال الدعاء مـستقبالً القبلـة              

  ويدعو مبا أحب 
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ئا من القرآن فحسن ، ويسن أن يكثر من قول ال إلـه إال              وإن لىب أو قرأ شي    
حييي ومييت وهو على كل شيء      اهللا وحده ال شريك له ، له امللك وله احلمد           

فهو  وينبغي اإلكثار من هذا الذكر وتكراره خبشوع وحضور قلب           )٦٦(قدير
وينبغي اإلكثار أيضا من األذكار واألدعية الواردة       ،  به يف عرفة     خري ما يدعي  

يف الشرع يف كل وقت وال سيما يف هذا املوضع يف هذا اليوم العظيم وخيتار               
ـ وأحب الكالم إىل اهللا     جوامع الذكر والدعاء ويكثر من       سـبحان اهللا    هأطيب

                                  
 عرفة وأفضل ما    خري الدعاء دعاء يوم   ’’: ملا روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال            66

قلت أنا والنبيون من قبلي ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد حييي ومييت                   
حسنه األلباين يف صحيح سـنن الترمـذي         ، ٣٥٨٥الترمذي  ‘‘وهو على كل شيء قدير      

٣/١٨٤ 
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 ويكثـر مـن التـهليل    )٦٧( وال إله إال اهللا واهللا أكرب   واحلمد هللا   سبحان اهللا   
   )٦٨(خطاياه ولو كانت مثل زبد البحرو لتكفري ذنوبه  واحلوقلةوالتكبري

وإن أراد التحدث مع أصحابه باألحاديث النافعة أو قراءة ما تيسر من الكتب      
املفيدة خصوصاً فيما يتعلق بكرم اهللا وجزيل هباته ليقوى جانب الرجـاء يف             

ذلك اليوم كان   
ذلك حـسناً ،    

 يعـــود إىل مث
التضرع إىل اهللا   

  ودعائه 
ويكون املسلم  
يف هذا املوقف   

ــاً ــه خمبت  لرب
ــبحانه  ســ

                                  
 أربع هن من أطيب الكالم وهن من القرآن ال يضرك بـأيهن بـدأت سـبحان اهللا           ’’ 67
ه األلباين يف صحيح سنن     صحح ، ١/١٢٢الطيالسي   ‘‘مد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب       واحل

   ٣٨١١ابن ماجة 
وال حول وال قـوة إال بـاهللا إال         ى األرض أحد يقول ال إله إال اهللا واهللا أكرب           ما عل ’’ 68

حسنه األلبـاين    ،  وحسنه ٣٤٦٠الترمذي  ‘‘كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر       
  ٣٤٦٠صحيح سنن الترمذي يف 
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 بني يديه يرجو رمحته ومغفرتـه ، وخيـاف           جلنابه منكسراً   له خاضعاً  متواضعاً
ألن هذا يـوم عظـيم ،       ، عذابه ومقته ، وحياسب نفسه وجيدد توبة نصوحا         

اهي م مالئكته ، ويكثـر فيـه        وجممع كبري ، جيود اهللا فيه على عباده ، ويب         
العتق من النار ، وما رئي الشيطان يف يوم هو فيه أدحر وال أصغر وال أحقـر                 
منه يف يوم عرفة إال ما رئي يوم بدر ، وذلك ملا يرى من جود اهللا على عباده                  

  )٦٩(سانه إليهم وكثرة إعتاقه ومغفرتهوإح

                                  
 من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو مث يباهي م           ما من يوم أكثر من أن يعتق اهللا فيه عباداً         ’’69

 ١٣٤٨مسلم ‘‘املالئكة فيقول ما أراد هؤالء؟
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ـ    عدوه فينبغي للمسلم أن يري اهللا من نفسه خريا وأن يهني          زه  الشيطان وخي
ــذكر  ــرة ال بكث
والدعاء ومالزمة  
التوبة واالستغفار  
من مجيع الذنوب   
واخلطايا ويـستمر   
يف هــذا املوقــف 
مشتغل بالـذكر   
والدعاء والتضرع  
ــرب  إىل أن تغـ

   )٧٠(الشمس 

نــزول 
ــــــة  املزدلف
  واملبيت بها

، حجه صحيح وعليه دم لرتوله قبل الغـروب         فوب الشمس   من دفع من عرفات قبل غر     70
ومن وصل إىل عرفة بعد غروب الشمس فوقف بعرفة ليالً ونزل يف أي وقت من الليل فـال           

   ٣/٤٣٣ املغين ٠ شيء عليه
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 بيةنصرف إىل مزدلفة بسكينة ووقار وإكثار من التل       ي إذا غربت الشمس     -٧
  )٧١(وهكذا يكون حاله إن ركب سيارة ونزل ا، وأسرع يف املتسع

                                  
مث ركب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أتى املوقف فجعل بطن ناقته القصواء إىل                ’’71

ني يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حىت غربت الـشمس           الصخرات وجعل حبل املشاة ب    
وذهبت الصفرة قليال حىت غاب القرص وأردف أسامة خلفه ودفع رسول اهللا صلى اهللا عليه               
وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حىت إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمين أيها               

حلبال أرخى هلا قليال حىت تصعد حىت أتى         من ا  )جبل(الناس السكينة السكينة كلما أتى حبال     
املزدلفة فصلى ا املغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتني ومل يسبح بينهما شيئا مث اضـطجع               
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت طلع الفجر وصلى الفجر حني تبني له الـصبح بـأذان           

ة فدعاه وكربه وهلله ووحـده      وإقامة مث ركب القصواء حىت أتى املشعر احلرام فاستقبل القبل         
وأردف أسامة خلفه ودفع رسول      فلم يزل واقفا حىت أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس          

   من حديث جابر ٨/٤١١مسلم ‘‘اهللا
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وال جيـــوز 
االنصراف قبل  

   )٧٢(الغروب
فإذا وصل إىل   
مزدلفة صـلى   

ــا   ــرب املغ
والعشاء مجعـاً   
كــل صــالة 
وحدها بأذان  
وإقــــامتني 
املغرب ثالث  

 إىل مزدلفـة يف     سواء وصل ،  إليها   عات والعشاء ركعتني من حني وصوله     رك
  رب أو بعد دخول وقت العشاءوقت املغ

وإن كان خيشى أال يصل مزدلفة إال بعد نصف الليل فإنه يصلي ولـو قبـل                
  الوصول إىل مزدلفة ، وال جيوز أن يؤخر الصالة إىل ما بعد نصف الليل

  )٧٣( يبيت مبزدلفة يف هذه الليلة -٨

                                  
خـذوا عـين    ’’ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم وقف حىت غربـت الـشمس وقـال                72

 ١٠٧٣صححه األلباين يف اإلرواء  ، ٥/١٢٥البيهقي  ‘‘مناسككم
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ــضعفاء ــوز لل  وجي
 ومن يتوىل   والنساء

ــساء   ــة الن رعاي
والصبيان أن يدفعوا   

 مىن بعد منتصف    إىل
  )٧٤(الليل

 وأما غريهم فيتأكد   
يف حقهم أن يقيموا    
ا إىل أن يـصلوا     

  الفجر

  أعمال يوم العاشر من ذي احلجة
                                                                             

من دفع من مجع قبل نـصف    و،  ٣/٤٤١ب من تركه عليه دم املغين       البيات مبزدلفة واج   73
الليل فعليه دم ومن مل يوافق مزدلفة أال بعد منتصف الليل فال شيء عليه ألنه مل يدرك جزء                  

  ٣/٤٤٢املغين  ٠فلم يتعلق به حكم كم أدرك الليل بعرفات دون النهار من النصف األول 
كنت فيمن قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ضعفة أهلـه مـن               ’’بن عباس   عن ا  74

نزلنا املزدلفة فاستأذنت النيب صـلى اهللا       ’’عن عائشة    ، ١٦٧٨البخاري  ‘‘ املزدلفة إىل مىن  
لناس وكانت امرأة بطيئة فأذن هلا فـدفعت قبـل          عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة  ا        

حطمة الناس وأقمنا حىت أصبحنا حنن مث دفعنا بدفعه فألن أكون استأذنت رسول اهللا صلى               
  ١٦٨١البخاري ‘‘ اهللا عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إيل من مفروح به
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  الوقوف عند املشعر احلرام
حىت يسفر اجلـو    )٧٥(بعد أن يصلي الفجر يوم النحر يقف عند املشعر احلرام         
  اء قال تعاىلجداً فيستقبل القبلة ويكثر من ذكر اهللا وتكبريه والدع

فَِإذَا أَفَضتم ِمن عرفَاٍت فَاذْكُروا اللَّه ِعند الْمشعِر الْحراِم واذْكُـروه كَمـا             {
 اكُمد١٩٨البقرة [  }ه[   

ويستحب رفع اليدين هنا حال الدعاء وحيثما وقف من مزدلفة أجزأه ذلـك           
  )٧٦(وال جيب عليه القرب من املشعر وال صعوده

 ويسرع يف وادي    )٧٧( أسفر جداً دفع قبل أن تطلع الشمس إىل مىن          إذا -٩
وإن مجع مجار أي أخذ حصاة معه من املزدلفة لرمـي        إن متكن من ذلك     حمسر  

   اجلمار فال حرج يف ذلك

                                  
لنيب صـلى اهللا    يوجد مسجد كبري عند املشعر يقف فيه اإلمام يف املكان الذي وقف فيه ا              75

عليه وسلم فمن متكن أن يصلى فيه ويقف عنده فعل ومن وقف يف أي مكان فاملزدلفة كلها                 
  موقف

وقمت ههنا يعين على املشعر ومجع كلـها موقـف          ’’:لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم        76
  ومجع هي مزدلفة، ١٢١٨مسلم ‘‘

أتى املشعر احلرام فاستقبل القبلة فدعاه وكربه وهلله ووحده فلم يزل واقفا حىت أسفر               ’’77
وإن مل يتمكن من الدفع إال بعد ذلك فال          ٨/٤١١مسلم   ‘‘جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس     

  حرج 

   الحج خطوة بخطوة للرجل والمرأة       

 46 

  النزول ملىن ومجرة العقبة 
 إذا  -١٠

وصل إىل  
مىن قطـع   
التلبية عند  
مجـــرة 

 )٧٨(العقبة
ــي  وهـ

من األخرية  
جهـــة 
ــسجد  م
اخليـــف 

                                  
  حـصاة   يكـرب مـع كـل      حصياتمل يزل يليب حىت رمى مجرة العقبة فرماها سبع           ’’78
    ١٦٨٣البخاري ‘‘ 
وهـذا إن    ، ١٢٩٩مسلم  ‘‘  بعد ذلك فبعد زوال الشمس      وأما  يوم النحر ضحى    يرمي ’’

كان باستطاعته اختيار وقت الفضيلة للرمي أما مع دفع احلمالت وخطة السري فمىت وصـل               
صلى اهللا عليه وسلم رميت بعـدما       رسول اهللا   سئل   ’’رمى قبل الضحى أو بعده فكله جائز      

  ١٧٢٣البخاري ‘‘ ال حرجحلقت قبل أن أحنر فقال ال حرج قال يت فقال أمس
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حـصيات متعاقبـات    ) ٨٠(بسبع مث رماها  )٧٩(مكة  من جهة   مىن والقريبة   و
واحدة بعد األخرى ،    
كل واحـدة بقـدر     

، )٨١(احلمصة تقريباً   
  يكرب مع كل حصاة 

ويستحب أن يرميهـا    
من بطـن الـوادي     

ل الكعبـة عـن     وجيع
يساره ومـىن عـن     

وإن رماها  ،  )٨٢(ميينه

مسدود من جهة الشمال بالعقبة الـيت       كان  مرمى مجرة العقبة واقع يف جهة اجلنوب و        79
لذا كان هذا املرمى ليس دائرة حوضه كاملة االسـتدارة كمرمـى الـصغرى أو                ، أزيلت

   رة عن حائط مرتفع يف وسطه الوسطى واآلن احلوض بيضاوي الشكل والشاخص عبا
وإن رمى  ، األوىل أال ينقص على سبع حصيات فإن نقص حصاة أو حصاتني فال بأس               80

 ٣/٤٧٨ املغين ٠ بست ناسياً فال شيء عليه وال ينبغي أن يتعمد
 مث رمى من بطن فرمى بسبع حصيات يكرب على كل حصاة من حصى اخلذف’’ 81

 ٨/٤١٩ مسلم ،،الوادي

ورمى اجلمرة بسبع      البيت عن يساره ومىن عن ميينه        ا إىل اجلمرة الكربى جعل    ملا انتهين ’’ 82
   ١٩٧٤صححه األلباين يف صحيح سنن أبو داوود  ، ١٩٧٤أبو داوود ‘‘ حصيات
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رمى ، وال يـشترط بقـاء       من اجلوانب األخرى أجزأه إذا وقع احلصى يف امل        
احلصى يف املرمى وإمنا املشترط وقوعه فيه فلو وقعت احلـصاة يف املرمـى مث               

  خرجت منه أجزأت 
  وله أن يرمي من فوق اجلسر 

  الذبح
 إذا فرغ من رمـي اجلمـار        -١١

ـ ملكان  ذهب   لـشراء   )٨٣(ذبحامل
ن  أو ذبح اهلدي إ    )٨٤(اهلدي وذحبه 

 وكـل شـركة     كان معه وإن كان   
  نه جازبالذبح ع

                                  
   ٨/٤١٩ مسلم ،،مث رمى من بطن الوادي مث انصرف إىل املنحر فنحر ’’ 83
كة فجائز والـذبح ممتـد إىل     إن ذبح يف أي مكان مبىن فمىن كلها منحر وإن ذبح يف م             84

 كل عرفة موقف وارفعوا عن عرنة وكل مزدلفة موقـف           ’’غروب مشس اليوم الثالث عشر      
الطـرباين الكـبري    ‘‘ منحر وارفعوا عن بطن حمسر وكل أيام التشريق ذبح وكل فجاج مكة          

وإن ذبح شـاة جـاز وإن        ، ٣٠١٢صححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجة         ، ٢/١٣٨
  دنة أو بقرة بالسبع جاز اشترك يف ب

والذبح ملن عليه دم متعة أو دم قران أما املفرد فليس عليه ذبح إال أن يتطوع أو من عليه دم                    
  فدية واجب 
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  التقصرياحللق أو 
 أو يقصر من    )٨٥( حيلق رأسه  -١٢

شعره والتقصري يعم به مجيع جهات      
 الرأس واحللق أفضل من التقـصري     
   والنساء يقصرن من شعر رأسهن

  
  

التحلل األصغر أو 
  األول

    
رمى مجرة العقبة يوم النحر مث رجع إىل مرتله مبىن فدعا بذبح فذبح مث دعا بـاحلالق                 ’’ 85

ححه األلباين يف صـحيح      ص  ،١٩٨١أبو داوود   ‘‘ ٠٠٠٠ فأخذ بشق رأسه األمين فحلقه    
لفعله النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم    ،  واحللق أفضل من التقصري     ،١٩٨١سنن أبو داوود    

اللهم اغفر للمحلقني قالوا    ’’ ،١٣٠٣مسلم   ‘‘دعا للمحلقني ثالثاً وللمقصرين مرة    ’’وألنه  
 قال اللهم   يا رسول اهللا وللمقصرين قال اللهم أغفر للمحلقني قالوا يا رسول اهللا وللمقصرين            

  ’’ ،١٧٢٨البخـاري   ‘‘ اغفر للمحلقني قالوا يا رسول اهللا وللمقصرين قال وللمقـصرين         
وحسنه ابـن    ، ٢/٨٩الدارمي   ، ٢/٢٧١الدرقطين  ‘‘  وإمنا يقصرن  حلقعلى النساء   ليس  

املرأة جتمـع   ف ، ٦٠٥صححه األلباين يف الصحيحة      ، ٣/٣٦٩حجر يف بلوغ املرام  البسام       
   ٣/٤٥٧ قدر األمنلة أي رأس اإلصبع من املفصل املغين شعرها وتقص منه
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أو التقصري يباح للمحرم كل شـيء       )٨٦( بعد رمي مجرة العقبة واحللق     -١٣
  اء ويسمى هذا التحلل األصغر أو التحلل األول حرم عليه باإلحرام إال النس

  
  
  
  

ــــ ــــزول مك ة ن
لطواف اإلفاضـة 

                                  
املـسند  ‘‘  النـساء  إال فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء          إذا رميتم وحلقتم   ’’ 86
  ٢٩٣٧حسنه األلباين لغريه يف صحيح ابن خزمية ،  ٦/١٤٣

ل  فجاء رجل فقال يا رسول اهللا مل أشعر فحلقت قب          ’’وال يشترط الترتيب يف هذه األعمال       
أن أحنر فقال اذبح وال حرج مث جاءه رجل آخر فقال يا رسول اهللا مل أشعر فنحرت قبل أن                   
أرمى فقال ارم وال حرج قال فما سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن شيء قـدم وال                   

والتحلل األول حيصل باثنني من الثالثـة        ، ١٧٣٥البخاري  ‘‘ آخر إال قال  افعل وال حرج      
 لطواف الرمي واحللق وا
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   سعيوالسعي ملن عليه
 ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجـه إىل مكـة ليطـوف طـواف               

  )٨٧(اإلفاضة
  طواف الحج

 يرتل ملكة فيطوف ويسمى هذا الطواف طـواف اإلفاضـة وطـواف        -١٤
 ،  )٨٨( أركان احلج ال يتم احلـج إال بـه         الزيارة وطواف احلج وهو ركن من     

 ثُم لْيقْضوا تفَثَهم ولْيوفُوا نذُورهم ولْيطَّوفُـوا        {وهو املراد يف قوله عز وجل       
يأيت ذا الطواف من كان حجه متمتع ومـن          ] ٢٩احلج  [  } ِبالْبيِت الْعِتيقِ 

  مكان مفرد أو قارن يأيت به ولو أتى قبل بطواف القدو
 مث بعد الطواف وصالة الركعتني خلف املقام يسعى بني الصفا واملروة 

  لحجسعى ا
  ن كان حجه متتع إوهذا السعي حلجه فيكون طاف وسعى للحج

                                  
كنت أطيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ’’: حلديث عائشة رضي اهللا عنها قالت       ،  87

  ١٥٣٩البخاري ‘‘إلحرامه قبل أن حيرم وحلله قبل أن يطوف بالبيت 
لبيت وبني الصفا واملروة مث حلوا مث طافوا طوافا آخـر           فطاف الذين أهلوا بالعمرة با    ’’ 88

 واحـد  رجعوا من مىن وأما الذين مجعوا احلـج والعمـرة فإمنـا طـافوا طوافـا                بعد أن 
   ١٥٥٦البخاري‘‘ 

أو ذبح وأخر طواف اإلفاضة ليكون إفاضة ووداع يكون حتلل  وإن رمى العقبة وحلق
  ال بعد طواف اإلفاضةالتحلل األصغر فقط وال يتحلل التحلل األكرب أ
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نه يسعى سعيه هذا للحج إن مل يكن قـد          ن كان حجه مفرد أو مقرن فإ      أما م 
 القدوم فيكـون قـد   سعى عند طواف القدوم فإن كان قد سعى عند طواف 

  د كفاه وليس عليه يف هذا املقام سعي  سعي احلج وقأدى
  

  التحلل األكرب
مبا فيـه   فقد حل له كل شيء      مث بعد الطواف والسعي يتحلل التحلل األكرب        

  )٨٩(إتيان النساء

  

  

  

                                  
ــا بالبيــت وبالــصفا واملــروة وقــد مت  ’’ 89 ــا فطفن ــا مــن املناســك جئن  فرغن
 حنر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت مث حل من كل شيء            ’’١٥٧٢ البخاري ‘‘حجنا

ساق اهلدي من   من  حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من أهدى و              
صلى أي يتحلل التحلل األكرب من كان حجه مفرد كما حج النيب              ٨/٤٣٦مسلم   ‘‘ الناس

   ومن كان حجه مقرن كمن ساق اهلدي ومن كان متتعاهللا عليه وسلم
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ال

عـــودة 
  إىل مىن

١٥- 
ــع إىل  يرج
مىن فيبيت  
ا لـيليت   
اليــــوم 

  )٩٠(احلادي عشر والثاين عشر

                                  
ال يشترط يف البيات النوم بـل  البيتوتة هي البيات يعين امضى الليل سواء نام أو مل ينم ف            90

الثاين أو مقدار نصفه وينتفـع      املقصود املقام يف مىن بقدر نصف الليل سواء نصفه األول أو            
، ذا من كان خارج مىن فإنه يدخل مىن ويقضي ا مقدار نصف الليل ويعود إىل خميمـه                  

وأما من كان يف حكم الرعـاة        ، ومن يذهب إىل مكة أو غريها مث يعود لبياته يف مىن فجائز           

  

   الحج خطوة بخطوة للرجل والمرأة       

 54 

  أعمال يوم احلادي عشر 

                                                                             
البيتوتة عن مـىن    رخص لرعاء اإلبل يف     ’’فيسقط عنه البيات فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم          

أبـو داوود   ‘‘ يرمون يوم النحر مث يرمون من الغد ومن بعد الغد ليومني مث يرمون يوم النفر              
  ١٠٨٠وصححه األلباين يف اإلرواء  ، ١٩٧٥
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   )٩١(رمي اجلمار

                                  
انظر العثيمني يف املنهج ملريد     ، من يعجز عن الرمي كالصغار يرمي عنهم وليهم أو غريه            91

   عن٤٥ ويقول ص ٣٥العمرة واحلج ص
جيوز ملن قدر على رمي اجلمار بنفسه أن يوكل من يرمي عنـه             ال  كيل يف رمي اجلمار     التو

وأما من يشق عليه الرمي بنفسه كاملريض والكبري واملـرأة          ، سواء كان حجه فرضاً أم نفالً     
والذي يرمي عن غريه جيوز له أن يرمي        ، احلامل وحنوهم فإنه جيوز أن يوكل من يرمي عنه          

ه يف موقف واحد فريمي اجلمرة األوىل بسبع عن نفسه مث بسبع عـن              عن نفسه مث عن موكل    
حججنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        ’’عن جابر قال    موكله وهكذا يف الثانية والثالثة ف     

وضـعفه  ،  ٣٠٣٨ابن ماجـة    ‘‘ ومعنا النساء والصبيان  فلبينا عن الصبيان  ورمينا عنهم         
  ٣٠٣٨األلباين يف ضعيف ابن ماجة 

ول ين باز رمحه اهللا ال بأس بالتوكيل عن املريض واملرأة العـاجزة كـاحلبلى والثقيلـة                 ويق
أما القوية النشيطة فإا ترمي بنفسها ومن عجز عنه         ، والضعيفة اليت ال تستطيع رمي اجلمار       

ومن ، من عجز يوم العيد رمى ليلة أحدى عشرة عن العيد           ، اراً بعد الزوال رمى يف الليل       
ومن عجز يف اليوم الثاين     ،  احلادي عشر رمى ليلة اثىن عشرة عن يوم احلادي عشر            عجز يوم 

عشر أو فاته الرمي بعد الزوال رمى يف الليلية الثالثة عشر عن يوم الثاين عشر  وينتهي الرمي                  
ال بعد الزوال يف أيام التشريق  انظر فتاوي تتعلق بأحكـام احلـج               إ بطلوع الفجر فال يرمي   

   ١٣٠زيارة ص والعمرة وال
الوكيل عن غريه أن يكون حاجاً عن نفـسه         يف  يشترط  ، ١٣٤ويف نفس املصدر السابق ص    

تلك السنة وإذا وكل أشخاص واحد يف الرمي عنهم جاز ما داموا عاجزين عـن مباشـرة                 
  الرمي بأنفسهم  
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علـى   يرمي اجلمرات الثالث     -١٦
  )٩٣(إذا زالت الشمس  )٩٢(الترتيب

  ىالجمرة الصغر
 وهي أبعـد    )٩٤(فريمي اجلمرة األوىل  

اجلمرات عن مكة وهي الـيت تلـي        
مسجد اخليـف بـسبع حـصيات       
متعاقبات واحدة بعـد األخـرى ،       
ويكرب مع كل حصاة ، مث يتقدم قليالً        

                                                                             
ـ  ل أحد يرمي عنه ليوم الثاين عشر        ومن أراد الرجوع إىل بلده يف ذلك اليوم ووك         ه كان علي

دم لتركه البيات مبىن ودم لترك الرمي ودم لطواف الوداع ولو أتى به ألنه مل يأيت به بعد متام                   
  . األنساك ويأمث بفعله هذا وحجه صحيح 

الترتيب واجب فإن نكس فبدأ جبمرة العقبة مث الثانية مث األوىل أو بدأ بالوسطى ورمـى                 92
وإن رمـى القـصوى مث األوىل مث        ، وى  الثالثة مل جيزئه إال األوىل وأعاد الوسطى والقـص        

  ٣/٤٧٧ املغين ٠ الوسطى أعاد القصوى وحدها
  ١٧٤٦البخاري ‘‘ كنا نتحني زوال الشمس فإذا زالت الشمس رمينا’’ عن ابن عمر93
يرمي اجلمرة الدنيا بسبع حصيات يكرب على إثر كل حصاة مث يتقـدم             ’’ كان بن عمر     94

 مث يأخـذ  ويدعو ويرفع يديه مث يرمي الوسطى     ويال  حىت يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم ط      
ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويال ويدعو ويرفع يديه ويقوم طـويال مث               
يرمي مجرة ذات العقبة من بطن الوادي وال يقف عندها مث ينصرف فيقول هكذا رأيت النيب                

  ١٧٥١البخاري ‘‘ صلى اهللا عليه وسلم يفعله
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طويالً مبا أحب ، فإن شق عليـه طـول الوقـوف            ويدعو دعاء   جهة اليمني   
  والدعاء دعا مبا يسهل عليه ولو قليالً ليحصل السنة

  الجمرة الوسطى
مث يرمي اجلمرة الوسطى بسبع حصيات      
متعاقبات ، يكرب مع كـل حـصاة ، مث         
يأخذ ذات الشمال فيقف مستقبالً القبلة      
رافعاً يديه ويدعو دعاء طويالً إن تيسر       

  ف بقدر ما يتيسر عليه وإال وق
  الجمرة الكبرى

مث يرمي مجرة العقبة بـسبع حـصيات        
متعاقبات يكرب مـع كـل حـصاة مث         

   لدعاءبعدهاقف ينصرف وال ي

  
  
  
  

  أعمال يوم الثاني عشر
  يرمي اجلمار الثالثة ويفعل كما فعل باليوم احلادي عشر
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  التعجيل

 ونزل من   )٩٥(عجل إذا أمت رمي اجلمار يف اليوم الثاين عشر، فإن شاء ت           -١٧
 ، وال   )٩٦(مىن ، وإن شاء تأخر فبات ا ليلة الثالث عشر والتـأخر أفـضل             

جيب إال أن تغرب الشمس من اليوم الثاين عشر وهو مبىن فإنه يلزمه التـأخر               
بعد الزوال ، ولكن لو غربت عليـه        يف اليوم التايل    حىت يرمي اجلمار الثالث     

اختياره مثل أن يكون قد ارحتل وركب       الشمس مبىن يف اليوم الثاين عشر بغري        

                                  
الترمـذي  ‘‘ىن ثالثة فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ومن تأخر فال إمث عليـه              أيام م ’’ 95

   ٣٠١٥صححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجة  ، ٨٨٩
  ]٢٠٣البقرة [} ٱتقَٰى فَمن تعجلَ ِفي يوميِن فَالَ ِإثْم علَيِه ومن تأَخر فَۤال ِإثْم علَيِه ِلمِن {96
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ألن تـأخره   ، فإنه ال يلزمه التأخر     ، لكن تأخر بسبب زحام السيارات وحنوه       
  إىل الغروب بغري اختياره

  أعمال يوم الثالث عشر
  يرمى اجلمار الثالث بعد الزوال كما سبق 

  
  )٩٧(طواف الوداع

                                  
، نوع من أنواع الطواف الثالثة اليت يأيت ا املتمتع وهى طواف العمرة             طواف الوداع    97

، طواف اإلفاضة   ، أما القارن أو املفرد فإن عليه طوافني        ، طواف الوداع   ، طواف اإلفاضة   
  طواف الوداع أما طواف القدوم فهو سنة
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إال  للـوداع     إذا أراد اخلروج من مكة إىل بلده مل خيرج حىت يطـوف            -١٨
 عند باب املسجد    وال ينبغي أن يقف   ، )٩٨(احلائض فليس عليها طواف وداع      

   )٩٩(وال يرجع القهقرياحلرام للوداع 
وجيعل طواف الوداع آخر عهده بالبيت إذا أراد أن يرحتل للسفر ، فإن بقي              
بعد الوداع النتظار رفقة أو حتميل رحله أو اشترى حاجة يف طريقه فال حرج              

وال يعيد الطواف إال أن ينوي تأجيل سفره مثل أن يريد السفر يف أول              عليه ،   
النهار فيطوف للوداع ، مث يؤجل السفر إىل آخر النهار مثالً ، فإنـه يلزمـه                

  إعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت

                                  
ال ’’: وسلم لقول النيب صلى اهللا عليه       ٣/٤٦٩املغين  ، من ترك طواف الوداع عليه دم        98

أمر الناس أن يكـون     ’’: ويف رواية ، ١٣٢٧مسلم  ‘‘ينفر أحد حىت يكون آخر عهده بالبيت      
 ١٧٥٦البخاري ‘‘آخر عهدهم بالبيت إال أنه خفف عن احلائض

  لعدم وروده عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 99



   الحج خطوة بخطوة للرجل والمرأة       

 
 

61 

  
  العودة إىل بلده

و رته إىل بلده أو إىل املطار لريكب الطائرة إن كان مسافر جواً أ            اويركب سي 
 عندما يركب السيارة أو الطائرة     كب سفينته إن كان مسافراً حبراً     إىل امليناء لري  

عود حبـج   وي،  أو بالسفينة اليت يسافر ا ويأيت بدعاء الركوب ودعاء السفر         
نسأل اهللا أن يكون مقبوالً مربوراً قد خرج منه كيوم ولدته أمه وحبال أفضل              

   يكتبه له مراراًونسأل اهللا أن، مما كان عليه قبل احلج 
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  ما تفعله املرأة إذا حاضت أو نفست
  على حسب حاهلا مع اإلحرام

إذا حاضت أو نفست من قبل أن تذهب من بيتها ويف           املرأة   تفعله   يح ملا وضت
 نسك مـن األنـساك      أي معأي حال هلا مع اإلحرام وما تفعله إذا طهرت          

  لطائرة أو حبراً بالسفينة بالسيارة بالرب أو جواً باةهباذسواء كانت الثالثة 
املرأة اليت تريد اإلحرام وخشيت أن حتيض وأرادت أن تأخذ ما مينع نـزول              

حـىت  ، احليض بأي شيء مما عرف طبياً أو بالتجربة أنه ال يسبب هلا ضـرر               
  تؤدي نسكها وهي طاهرة من احليض فال حرج يف ذلك
  وإذا تركت حيضتها لعادا فتصرفها على النحو التايل 

   املرأة مىت حاضت هلا أن تأيت بكل شيء إال الطواف -١
 املرأة إذا حاضت قبل الشروع يف السفر هلا أن تتنظف بإزالة الـشعر يف               -٢

   إذا كانت مسافرة بالطائرة تغتسلبيتها و
  وهلا أن تتنظف يف امليقات إن كانت مسافرة بري

  إذا وصلت إىل امليقات وهي حـائض أو نفـساء تـدخل املغاسـل               – ٣
   ، وتفعل ما تفعله احملرمة غري الطواف بالبيت )١٠٠(وتغتسل

                                  
حاضت سل ولو كانت حائض أو نفساء ألمره صلى اهللا عليه وسلم لعائشة ملا              تغرأة ت امل 100

 ٩٤٥صححه األلباين يف صحيح سنن الترمذي       ‘‘ غتسل وحترم   أن ت ’’وقد أحرمت بالعمرة    
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  االغتسال عند اإلحرام سنة يف حق النساءو
ـ        احلائض والنفساء حترم يف املي     -٤  وع قات أي تعقد اإلحرام على نفسها بن

 ختتاره من غري صالة وهي متشي أو عندما تركب سيارا املهـم     النسك الذي 
  ن تعقد اإلحرام على نفسهاأا ال تغادر امليقات بدون أ

لبيـك اللـهم    : وصفة اإلحرام أن تعقده على نفسها بالنية وتلفظ ا فتقول         
  عمرة متمتعة ا إىل حج إذا كانت حتج حج متتع

  أما من حتج حج قران فتقول لبيك اللهم حبج وعمرة 
  أما من حتج حج مفرد فتقول لبيك اللهم حبجة

حىت ال  ات الطائرة عن وقت حماذاة امليقات       أما املسافرة بالطائرة فتسأل مضيف    
فإذا وصلت إىل حماذاة امليقات أو قبله بقليل تعقد اإلحرام على نفسها            يفوا  

  بنفس صفة اإلحرام السابق ذكرها تريده لذيبالنسك ا
 احلائض والنفساء عندما تصل إىل مكة ال تطوف وال تـدخل املـسجد              -٥

  سعى أو يف التوسعات حول احلرم وجتلساحلرام للجلوس فيه وهلا أن تدخل امل
يف ثيـاب طـاهرة     و ةراطهعلى  كون  تو إذا طهرت تشرع يف الطواف       -٦
  لطواف وذلك ألن الطهارة من احلدث شرط لصحة الطوافل

  مث خترج إىل املسعى وتسعى بني الصفا واملروة

                                                                             
أن تغتسل وتستثفر   ’’وأمره صلى اهللا عليه وسلم ألمساء بنت عميس ملا ولدت بذي احلليفة               

  من حديث جابر  ، ٨/٤٠٤مسلم ‘‘بثوب وحترم
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وكذلك املرأة إذا حاضت بعد طوافها تذهب إىل املسعى وتسعى بني الـصفا             
  ةواملرو

وبعد أن أمتت سعيها قصرت من شعر رأسها وذه األعمال متـت العمـرة              
  فتكون العمرة اإلحرام ، والطواف ، والسعي ، والتقصري إذا كانت حج متتع

 تفعله قبل اإلحرام    تلت من العمرة إحالالً كامالً وتفعل ما كان       لوتكون قد حت  
رم باحلج وتكمل باقي    بالعمرة وتبقى يف مكة على إحالهلا حىت يوم التروية لتح         

  حجها
حاضت قبـل  مث من امليقات وكانت قد نوت حج متتع     املرأة   إذا أحرمت    -٧

للعمرة وجاء عليها يوم التروية ومل تطهر فنوت احلج فدخل علـى            أن تطوف   
تفعل كل ما تفعلـه احملرمـة يف        عليها أن    ةنارت مقر نسكها فص تغري  العمرة ف 

ري والبيات يف مىن لرمي اجلمار إال       حجها من وقوف بعرفة ورمي وذبح وتقص      
وتكون ذه األعمال قد حتللـت      ال تطوف إال بعد أن تطهر       ، )١٠١(الطواف  

التحلل األصغر فحل هلا كل شيء حرم عليها باإلحرام كالطيب وحنـوه إال             
  الزوج حىت تكمل حجها كغريها من النساء الطاهرات

                                  
لـنيب صـلى اهللا عليـه       رة فقـال هلـا ا     حلديث عائشة أا حاضت بعد إحرامها بالعم       101

 ١٦٥٠البخاري ‘‘افعلي ما يفعل احلاج غري أن ال تطويف بالبيت حىت تطهري ’’: وسلم
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ج ال بد أن يسبقه     وسعت سعي احلج ألن سعي احل     بالبيت  فإذا طهرت طافت    
أتت بطواف واحد وسعي واحد وأجزئها ذلك عـن حجهـا           طواف وتكون   
  حل هلا زوجهاو وحتللت التحلل األكرب من كل شيءوعمرا مجيعاً 

 عـن طـواف    فإنه يغنيهـا   وإذا كان طوافها يوافق خروجها من مكة للسفر       
  الوداع

 مفرد فـإن     إذا حاضت املرأة أو نفست بعد أن أحرمت من امليقات حلج           -٨
وصلت مكة ال تطوف طواف القدوم وإن سعت ال حيتسب هـذا الـسعي              
حلجها ألن سعي احلج ال بد أن يسبقه طواف ومىت طهرت قبل الـذهاب إىل               
عرفة وأرادت أن تطوف وتسعى فلها ذلك ألن من النساء من قـد تكـون               

  حيضتها يوم ومن النساء من تكون أيام   
فة فطهـرت أو طهـرت يف املزدلفـة أو         وإن بقيت حيضتها حىت وقفت بعر     

طهرت بعد الرجوع إىل مىن ورمت وقصرت أو بقيت على حيضتها فكـل             
هذه األعمال ال تتطلب الطهارة فالطهارة مطلوبة للطواف فقط ومىت طهرت           

وإن استمرت احليضة   ، قبل طواف اإلفاضة يوم النحر طافت وسعت حلجها         
   طهرت طافت وسعت حلجها تنتظر حىت يأتيها الطهر فمىت، بعد ذلك 
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 مىت أدت املرأة مناسكها وهي على طهارة مث حاضت قبل أن تغادر مكة              -٩
  )١٠٢(للسفر إىل بلدها فليس عليها طواف وداع

 املرأة إذا حاضت وأتت بكل أعمال احلج ومل يبقى هلا إال طواف احلج              -١٠
عـودة  وانتظرت الطهر حىت كانت على وشك رحيل رفقتها املرتبطة م يف ال           

إىل بلدها وال ميكنها تأخريهم وال ميكنها أن تسافر وتعود عن قريـب لتـأيت               
   )١٠٣(بالطواف فعند ذلك تتحفض وتطوف للضرورة وتسافر

  
  

                                  
صححه ‘‘إذا كانت قد طافت يف اإلفاضة ، رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف ’’ 102

   ٤/٢٨٩يف اإلرواء األلباين 
 انظر فتاوى ٠ العثيمني يف فتواه وذهب إليه ٢٦/٢٤٤الفتاوي بن تيمية اوهو قول  103

 ٢/٢٣٧ إسالمية



   الحج خطوة بخطوة للرجل والمرأة       

 
 

67 

  الثاني فصل ال

 
  
 أحكام احلج

   احلج معىن
  )١٠٤(هعظمن يمالقصد إىل ، يف اللغة القصد احلج 
  ج بفتح احلاء وكسرها ج واِحلاحلَ

من طواف وسعي ووقوف بعرفة ورمي      م ألفعال خمصوصة    احلج يف الشرع اس   
   وتقصري يف زمن خمصوص وذبحللجمرات 

                                  
 ٣/١٥٩املغين  104
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جاء يف سنة رسول اهللا صـلّى   وهو التعبد هللا عز وجل بأداء املناسك على ما
  )١٠٥(اهللا عليه وسلّم

   احلجوجوب
  احلج هو أحد األركان اخلمسة اليت بين عليها اإلسالم 

  )١٠٨( واإلمجاع)١٠٧(والسنة )١٠٦(الكتابه األصل يف وجوبو

                                  
 العثيمني شرح املستقنع ، ٣/١٧٢املغين   105

سِبيالً ومن وِللَِّه علَى الناِس ِحج الْبيِت مِن استطَاع ِإلَيِه  {  الكتاب فقول اهللا تعاىل106
الَِمنيِن الْعع غَِني فَِإنَّ اللَّه ٩٧ ل عمرانآ [}كَفَر[ 

بين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسـول اهللا وإقـام               ’’ لسنة ا 107
أيها النـاس إن    ’’ ، ٨ البخاري   ‘‘لزكاة وصوم رمضان وحج بيت اهللا احلرام      الصالة وإيتاء ا  

 صححه األلبـاين يف    ، ٤/٣٢٥البيهقي   ، ٢/٥٠٨املسند    ‘‘اهللا فرض عليكم احلج فحجوا      
  ٩٨٠اإلرواء 

  اإلمجاع 108
يا أيها الناس قد فرض     ’’ مة على وجوب احلج على املستطيع يف العمر مرة واحدة         أمجعت األ 

عليكم احلج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول اهللا فسكت حىت قاهلا ثالثا فقال رسول                
اهللا صلى اهللا عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت وملا استطعتم مث قال ذروين ما تركتكم فإمنـا                  

 سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما           هلك من كان قبلكم بكثرة    
 إرواء الغليلصححه األلباين يف  ، ٣٥٧٨النسائي  ‘‘استطعتم وإذا يتكم عن شيء فدعوه
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 العمرة
  معىن العمرة

 العمرة يف اللغة الزيارة 
العمرة يف الشرع التعبد هللا بالطواف بالبيت ، وبالسعي بني الصفا واملـروة ،              

  )١٠٩( واحللق أو التقصري

  وجوب العمرة
                                                                             

صححه األلبـاين يف      ،٢/٢٧٩سنن الدرقطين   ‘‘احلج مرة فمن زاد فهو تطوع       ’’  ، ٩٨٠
  ٣/١٥٩املغين  ،  ١٧٢١سنن أيب داودصحيح 

  السنة109
وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة منها قوله صلى اهللا عليه وسلم يف جوابه لعائشة ملا                

عليهن جهاد ال قتال فيه احلـج       ’’: يا رسول اهللا هل على النساء من جهاد ؟ قال         : قالت له   
العثـيمني شـرح    ، ٩٨١ إرواء الغليـل صححه األلباين يف  ، ٢١٠٩ابن ماجة ‘‘والعمرة 
   املستقنع

وقوله صلى اهللا عليه وسلم يف جوابه جلربيل ملا سأله عن اإلسالم قـال صـلى اهللا عليـه                   
اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وتقيم الـصالة وتـؤيت                 ’’: وسلم

ابـن  ‘‘الزكاة وحتج البيت وتعتمر وتغتسل من اجلنابة وتتم الوضـوء وتـصوم رمـضان               
صـححه األلبـاين يف     ، اد ثابت صحيح     وقال هذا إسن   ٢/٢٧٨الدارقطين   ، ٤/٣٥٦خزمية

  العثيمني شرح املستقنع  ، مناسك الشيخ بن باز   ،  ١٧٥الترغيب 
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  )١١٠(جتب العمرة على من جيب عليه احلج
  )١١١(يسن اإلكثار من احلج والعمرة تطوعاو

  مرة اإلسالم لعجيزئما 
   عمرة املتمتع وعمرة القارن جتزيء

  احلج على الفور للمستطيع 
  )١١٢(جيب على من مل حيج وهو يستطيع احلج أن يبادر إليه

  شروط احلج
   اإلسالم والعقل والبلوغ واحلرية واالستطاعة )١١٣(احلج مخسشروط  

                                  
  ٣/١٦٠الشرح الكبري  110
إن عائشة اعتمرت يف شهر مرتني بأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم عمرة مع قراـا                ف 111

 كفارة ملـا بينـهما    العمرة إىل العمرة    ’’وعمرة بعد حجها والنيب صلى اهللا عليه وسلم قال          
تابعوا بني احلج والعمـرة فإمـا       ’’،  ١٣٤٩مسلم  ‘‘ليس له جزاء إال اجلنة       واحلج املربور 

ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكري خبث احلديد والذهب والفضة وليس للحج املـربور              
   ١١٨٥صححه األلباين يف الصحيحة  ، حسن صحيح وقال ٨١٠الترمذي ‘‘ثواب إال اجلنة

البيهقـي  ‘‘فإن أحدكم ال يدري مـا يعـرض لـه    ) يعين الفريضة ( تعجلوا إىل احلج    ’’112
 شـرح  العثيمني  ،مناسك الشيخ بن باز ، ٩٩٠ إرواء الغليلحسنه األلباين يف   ،٤/٣٤٠

 املستقنع

  ٣/١٦١املغين  113
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ـ         أل ، أن يكون مسلماً  : الشرط األول    صح ن الكافر ال جيب عليه احلج وال ي
   إن فعلهمنه

، فانون ال جيب عليه احلج وال يصح منه ألن احلج ال             العقل: الشرط الثاين   
  ، وال ميكـن وجـود ذلـك مـن انـون             بد فيـه مـن نيـة وقـصد        

فال جيب احلج علـى مـن دون البلـوغ لـصغر             البلوغ: الشرط الثالث   
  ، وعدم حتمله أعباء الواجب غالباً)١١٤(سنه
   )١١٦( جيزئه عن حجة اإلسالمكن ال ول)١١٥(هلو حج الصيب صح حجو

  ، فال جيب احلج على مملوك لعدم استطاعته احلرية: الشرط الرابع 
  االستطاعة : الشرط اخلامس 

مـسائله  لبعض  وتوضيحها حيتاج إىل بسط      باملال والبدن تكون  االستطاعة  و
  وفروعه

  االستطاعة وأنواعها

                                  
، وعن انون    ، وعن الصغري حىت يكبر      عن النائم حىت يستيقظ     ،رفع القلم عن ثالثة   ’’114

 إرواء الغليلصححه األلباين يف ، ه حسنو١٤٢٣الترمذي ، ٢٠٤١ ابن ماجه  ‘‘حىت يفيق
٩٨٤    
   ٣/٢٠٣املغين  115
 ، ٥/١٥٦ البيهقـي  ١/٢٩٠الـشافعي  ‘‘ ة أخرى حجبلغ فعليه مث حج صيب أميا  ’’ 116
   ٩٨٦وصححه األلباين يف اإلرواء  ، ٤/٦١ احلافظ يف الفتح صححه
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  استطاعة المال : أوًال 
  طيع باملال حىت يتحقق األيت ال يكون املرء مست

، وأثنـاء املناسـك     أن يكونَ عنده مال يتمكن به من احلج ذهاباً وإياباً            -١
احلوائج اليت حيتاجها من املطعم واملشرب وامللبس واملـسكن         للحصول على   

ممن ميكـن امتالكـه أو       وسيلة مواصالت  من   )١١٧(ومتعلقاته وما حيتاج إليه   
ء كانت هوائية كالطائرات أو مائية كالسفن       أجرة ما يؤجر من املراكب سوا     

أو برية كالسيارات والدواب أو االشتراك يف احلمالت حسب مقدرته ومـا            
  )١١٨(يتناسب مع مستواه 

ليؤمن به النفقة علـى مـن        ته فاضالً عما حيتاجه من نفق      عنده كون أن ي  -٢
ـ  يف مضيه و   مئونتهمتلزمه  و يعوهلم من زوجة وأبناء وغريهم ممن يعوهلم       ىت ح

هم أحوج وحقهم    ف مطعم ومشرب وملبس ومسكن وما ال بد منه       من  رجوعه  
  )١١٩(حىت ال يضر مآكد 

                                  
  ٣/١٧١املغين  117

  ]٩٧ ل عمرانآ [}وِللَِّه علَى الناِس ِحج الْبيِت مِن استطَاع ِإلَيِه سِبيالً {:  لقوله تعاىل 118

صححه ، ٢/١٩٥املسند  ‘‘كفى باملرء إمثا أن يضيع من يقوت ’’ ،٣/١٧٢املغين 119
   ٩٨٩ين يف اإلرواء األلبا
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أن يكون فاضال عن قضاء دينه ألن قضاء الدين من حوائجه األصـلية              -٣
سواء كان الدين آلدمي معني أو من حقوق اهللا تعـاىل كزكـاة يف ذمتـه أو                

  )١٢٠(ئهاقضاراً إال بعد فال يكون مستطيعاً قاد، ، أو النذور كفارات 
  الدين والحج

  : على النحو التايل وتراعى االستطاعة مع الديون
  الدائن

 مبعىن،  )١٢١(إن كان له دين على مليء باذل له يكفيه للحج لزمه ألنه قادر             
ث ومل يأخذ   إياها أو ور  له أموال عند إنسان ميسور مىت طلبها أعطاه         كان  ن  إ

وإن كانت على معسر أو     ،  عليه احلج نصيبه وهي أموال تكفيه للحج وجب       
  يتعذر عليه استيفاؤه مل يلزمه احلج

   املديون
 من كان عنده مال إن قضى به الدين مل يتمكن من احلج ، وإن حـج مل                  -١

  يقض به الدين ، فهذا ليس بقادر إال بعد قضاء الديون
إال ،   إذا كان على اإلنسان دين فال حج عليه سواء كان حاالً أو مؤجالً               -٢
نه إذا كان مؤجالً وهو يغلب على ظنه أنه يوفيه إذا حل األجل وعنده اآلن               إ

  ما حيج به فحينئٍذ جيب عليه احلج

                                  
  ٣/١٧٢املغين  120

  ٣/١٧٢املغين  121
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 يكون قادراً ألن املسألة ليست إذناً       أن حيج ال  صاحب الدين   أذن له    فإذا   -٣
أو عدم إذن ، املسألة شغل الذمة أو عدم شغلها ، ومن املعلوم أن صـاحب                

 للمدين أن حيج فإن ذمته ال تربأ من الدين ، بل يبقى الدين يف               الدين إذا أذن  
  ج حيذمته ، فهذا يقض الدين أوالً مث 

أمكنه أن حيج ويعمل ليحصل على مال ، كمن يكلف من عملـه             إن   أما -٤
لتوفري اخلدمات الصحية للحجاج ويعطى مكافأة أو كمن تستعني به احلمالت           

له أن حيج ، ألنـه      فم ويعطى أجرة ،     كمشرف على جمموعة على أن حيج معه      
 سيحصل على أموال يستطيع منها أن يسد دينه أو بعضاً من دينه

لـو بقـي لَعمـل ،       و ، وال يعطيه شيئاً ،       )١٢٢(وجد من حيج به جماناً    ن  إ أما
وحصل أجرة فبقاؤه خري من احلج ، وإذا كان ال حيصل شيئاً لو بقـي فهنـا             

  و عدم الذهاب يتساوى يف حقه الذهاب إىل احلج أ
ويدخل يف هذه احلالة كل من يتوفر له الذهاب للحج على نفقـة أصـحاب               
اخلري أو منحة على نفقة الدولة وعليه ديون وليس عنده ما يسد وإن جلـس               

فهذا يتساوى األمـر يف     . دون أن يقبل هذه املنحة مل يعمل ومل حيصل أمواالً           
  إن شاء مل يذهبوحقه إن شاء ذهب إىل احلج 

ى كل تقدير فإن احلج ال جيب عليه ما دام يبقى يف ذمته درهم واحد وأما                وعل
  إن ذهب للحج فحجه صحيح

                                  
  ٣/١٧٠ املغين ٠ال يلزمه احلج ببذل غريه  122
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  )١٢٣(  الكفارات أو النذور حكمها كديون اآلدميون -٥
 متعلقة بذمته  احلقوق هذه احلقوق وضيعها صح حجه ألنعليهإن حج من 

   احلجفال متنع صحة فعل
  الزواج والحج

 قـدم   )الوقوع يف الزنا   (ح وخاف على نفسه العنت    إن احتاج إىل النكا    -١
  جب عليه وال غىن به عنه فهو كنفقته ويف هذه احلالة التزويج ألنه 

الواجـب   إن مل خيف قدم احلج ألن النكاح تطوع فال يقدم على احلـج             -٢
)١٢٤(  

  وغير ذلكجرته أل أويحتاج لسكناه الذي عقار ال
 عياله أو حيتاج إىل أجرته لنفقـة        من له عقار حيتاج إليه لسكناه أو سكىن        -١

نفسه أو عياله أو بضاعة مىت نقصها اختل رحبها فلـم يكفهـم أو سـائمة                
  حيتاجون إليها مل يلزمه احلج 

إن كان له من ذلك شيء فاضل عن حاجته لزمه بيعه يف احلج فإن كان                -٢
له مسكن واسع يفضل عن حاجته وأمكنه بيعه وشراء ما يكفيه ويفضل قدر             

   )١٢٥(حيج به لزمهما 
  مكان السيراألداء وإ

                                  
  العثيمني شرح املستقنع مع تصريف  123
  ١٧٢/ ٣املغين  124

 ٣/١٧٢املغين  125
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   واألداء ويف حكمه اآلن )١٢٦( السريإمكانيدخل يف االستطاعة أيضاً 
 احلصول على تأشرية للخروج من البلد اليت فيها أو وجـود إذن             إمكان -١

  باملرور على الطريق الذي يوصله إىل أماكن املناسك 
ئه إجـازة للخـروج إىل       احلصول على إذن من عمله باملوافقة على إعطا        -٢

احلج واليت بناء عليها يستكمل باقي إجراءات احلصول على تأشرية السماح           
  باحلج

وهذه األمور ليست من شرائط الوجوب ولكن من شروط السعي ألا أعذار            
متنع نفس األداء كمن تتوفر فيه شروط احلج اخلمسة لكنه ممنوع من الـسفر              

فر متكنه من اإلتيان ألماكن املناسـك       فلم يتمكن من احلصول على تأشرية س      
وهذه احلالة مىت أزيل املانع وأصبح قادراً على األداء فعليه احلج مادام الزال             

  قادراً
واحلالة الثانية إن متكن من الذهاب وأدى احلج بدون احلصول على إذن من             
عمله فهو آمث يف خمالفة ويل أمره لفعله ما ال جيوز وهو الذهاب بدون موافقة               

  عمله لكن حجه صحيح 
  القدرة 

إن كان ممن ال يستطيع أن خيدم نفسه والقيام بأمره اعتربت القدرة على مـن               
 كالرجل الكبري واملرأة الكبرية اللذان حيتاجان من        )١٢٧(خيدمه ألنه من سبيله   

                                  
  ٣/١٦٧املغين  126
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خيدمهما أو املريض الذي حيتاج إىل من خيدمه أو رجل من يف مثله له اخلـدم                
  رة على من خيدمه ألنه من سبيله القدهواحلشم روعي في

  استطاعة البدن: ًثانيا 
  بماله عاجزالمستطيع ببدنه ال

ن كان قادراً ببدنه دون ماله ، يلزمه احلج والعمرة إذا مل يتوقف أداؤمها               إ -١
على املال ، مثل أن يكون من أهل مكة ال يشق عليه اخلـروج إىل املـشاعر                 

)١٢٨(  
ج مثل من ميلك سيارة لكن ليس عنده         من تكلف للحج ممن ال يلزمه احل       -٢

نفقه ألداء احلج فإن أجر سيارته أو أخذ معه آخرين بأجرة وكان هو سـائق               
  هلم فهذا ال يلزمه احلج ولكن استحب له ذلك

 إن كان يستطيع أن خيرج مع اآلخرين خيدمهم مقابل األنفاق عليـه وال              -٣
  ب له احلجيسأل الناس فهو ال يلزمه احلج لكن أن فعل ذلك يستح

  ألن يف ذلك مبالغة يف طاعة اهللا عز وجل 
مثل محلة تريد من يعمل معها يف خدمة احلجيج وحيج معهم فهـذا ال يلزمـه                

  احلج لكن إن فعل ذلك يستحب له احلج

                                                                             
  ٣/١٧١املغين  127
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كـال  ويكـون    كان يسأل الناس كره له احلج ألنه يضيق على النـاس             ومن
  )١٢٩(عليهم

  عاجًز ببدنه المستطيع بماله ال
، انتظر حـىت     )١٣٠(ان عجزاً يرجى زواله كمرض يرجى أن يزول       إن ك  -١

  ، مث يؤدي احلج بنفسه  يزول
، كالكرب واملرض املُزمن الذي ال يرجـى         إن كان عجزا ال يرجى زواله      -٢

   من يقوم بأداء الفريضة عنه )١٣١(، فإنه ينيب عنه برؤه

  االستنابة يف احلج الواجب
  من له أن يستنيب أحد يحج عنه 

 )١٣٢(جلوسهال يستمسك   الذي  شيخ  ال ال يرجى برؤه أو       الذي ريض امل -١
 من حيج عنه ويعتمر وقد أجزأ عنه        بانن وجدت فيه شرائط وجوب احلج أ      مم

  )١٣٣(ويفوإن ع

                                  
   ٣/١٧٣املغين  129
  ٣/١٧٩املغين  130

  ٣/١٧٧املغين  131
  املقعدالثبوت على  ال يقدر علىأي  132

يا رسول اهللا إن فريضة اهللا على عباده يف احلج أدركت أيب ’’ن امرأة من خثعم قالت فإ 133
ويف لفظ  ١/٣٥٩ املوطأ‘‘أحج عنه قال نعماشيخا كبريا ال يستطيع أن يثبت على الراحلة أف
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 ففي هذه احلالة يثبت احلج يف ذمته ألنه مجع          )١٣٤( إن مل جيد نائباً حيج عنه      -٢
  شروط الوجوب اخلمس للحج وبقي شرط السعي 

  )١٣٥( أحج هذا عن نفسه مث عويف مل جيب عليه حج آخرمىت -٣
  االستتابةمسائل احلج املنذور كحجة اإلسالم يف  -٤

  من ليس له أن يستنيب أحدًا يحج عنه 
أحد حيج عنه حجـة      أن يستنيب     له ال جيوز  )١٣٦( بنفسه قدر على احلج  من  

  اإلسالم الواجبة عليه 
فحـج عنـه أحـد    ،  بنفسه من عليه حجة اإلسالم وهو قادر على أن حيج ف

  )١٣٧(ذلكأمجع أهل العلم على فقد ، فإن هذه احلجة ال جتزئه ، غريه 
  حج التطوعو ابةناالست

                                                                             
يا رسول اهللا إن أيب شيخ كبري عليه فريضة اهللا يف احلج وهو ال يستطيع أن يستوي ’’قالت 

  ١٣٣٥مسلم ‘‘على ظهر بعريه فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم فحجي عنه
 ٣/١٧٨املغين  134

 ٣/١٧٨املغين  135

د حيج عنه حجة    وعافيته فهذا ليس له أن جيعل أح        وهو بصحته   على احلج  ببدنهمن قدر    136
ولو كان الذي ناب عنه يف هـذه        ، ألا يف هذه احلالة ال جتزء عنه        ، اإلسالم الواجبة عليه    

احلج أصالً لعدم    فإن هذا الرجل يسقط من عليه     ، احلجة احد أبنائه يعمل قريباً من احلجاز        
ذهب به للحج وإما    فإما يعطيه أبنه ماالً ي    ، ولو قلنا إن االبن من عمل أبيه        ، استطاعته باملال   

 أن يأيت هذا االبن باحلجة لنفسه ويهب ثواب أجرها ألبيه
  ٣/١٨٠املغين  137
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 سـواء كـان   يف التطوع    )١٣٨(عنه أدى حجة اإلسالم يصح أن يستنيب        من
   على احلج بنفسهاً قادرأو كانعاجز عن احلج بنفسه 

ب أو     ان نائ واء آ ره س ن غي ر ع ج أو يعتم ن يح م
  رًا مستأج

 ال بد أن يكون ممن يصح حجه ، أي على الصفة اليت جيزئه فيهـا حـج                  -١
ألن الصيب ال يصح حجه الفرض عـن        ، الفرض ، فلو أقام عنه صبياً مل جيزئه         

  نفسه ، فعن غريه أوىل 
ألنه مل يسقط فرض احلـج عـن         ليس للصبـي أن ينوب يف احلج عن غريه       ف

  نفسه
من أهل التطـوع     تطوع دون الفرض ألنه    النيابة يف حج ال    صيبللحيتمل أن   و

  دون الفرض 
  كنذر  من حيج عن غريه عليه أال يكون عليه فرض-٢
   )١٣٩(الرجلللمرأة أن تنيب  وجيوز يف احلج  جيوز للرجل أن ينيب املرأة-٣
 جيوز للرجل أن ينيب أكثر من واحد ليحج عنه يف عام واحد وإذا أناب               -٤

عن الفريضة وتكون الثانيـة   والً يقع حجهاثنني فأكثر يف فريضة فمن أحرم أ
  )١٤٠(نفال

                                  
 ٣/١٨٠املغين  138
  ٣/١٨٣املغين  139
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  حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسهمن 
كانت احلجـة عـن     ومن حج عن غريه ومل يكن حج عن نفسه رد ما أخذ             

  )١٤١(نفسه
 فإن فعل وقع إحرامـه       ،أن حيج عن غريه   له  ليس  فمن مل حيج حجة اإلسالم      ف

  )١٤٢( لنفسهاإلسالم عن حجة
 الدنيا فهو علـى خطـر       ه بأجرة من أجل رغبته يف     وحيذر الذي حيج عن غري    

  ثر بذلك الدنيا على اآلخرة عظيم ألنه آ
خذاً األجرة رغبة فيما عند اهللا ولينفع أخاه املسلم بأداء احلجـة            أما إن كان آ   

وفيما حيصل له من أجر الطـواف       ، عنه وليشارك املسلمني يف مشاعر احلج       
ات العلم فهو على خـري عظـيم        والصلوات يف املسجد احلرام وحضور حلق     

  ويرجى له أن حيصل من األجر مثل أجر من حج عنه
  الحج للحي بإذنه 

                                                                             
  ٣/١٨٧املغين  140
  ٣/١٩٨املغين  141

 يقول لبيك عن شربمة فقال رسول اهللا        ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مسع رجالً        فإ 142
قال فاجعل هـذه     ل قريب يل قال حججت قط قال ال       من شربمة قا   ’’صلى اهللا عليه وسلم   

ـ اسنن  صححه األلباين يف صحيح      ، ١٨١١أبو داود   ‘‘ عن نفسك مث احجج عن شربمة       نب
   ٢٧٠٣ماجة 
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 عن حي إال بإذنه فرضاً كان أو نفالً ألـا عبـادة              أو العمرة  ال جيوز احلج  
  ولو كان عاجزاًتدخلها النيابة فلم جتزء عن البالغ إال بإذنه 
  )١٤٣(أو تطوعاًأما امليت فتجوز عنه بغري إذنه فرضاً كان 
   الحج عن الوالدين الميتين

  )١٤٤(يستحب أن حيج اإلنسان عن أبويه إذا كانا ميتني أو عاجزين -١
يستحب البداءة باحلج عن األم إن كان تطوعا أو واجبا عليهما ألن األم              -٢

  )١٤٥(مقدمة يف الرب
إن كان احلج واجبا على األب دوا بدأ به ألنه واجب فكان أوىل مـن                -٣
     )١٤٦(وع التط

  حكم املرأة إذا كان هلا حمرم 
                                  

 ٣/١٨٤املغين  143

حج عـن أبيـك     ’’ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر أبا رزين فقال            ، ٣/١٩٧املغين   144
ـ اسنن  لباين يف صحيح    صححه األ ،  وحسنه   ٩٣٠الترمذي   ‘‘واعتمر  ، ٢٩٠٦ماجـة    نب

حجـي عـن   ’’عليه وسلم عن أبيها مات ومل حيج فقال          وسألت امرأة رسول اهللا صلى اهللا     
 ٨٨٥الترمذي سنن صححه األلباين يف صحيح  ، ٣٦١٤ النسائي‘‘أبيك 

جاء رجل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال من أحق النـاس              ’’قال أبو هريرة     145
يت قال أمك قال مث من قال أمك قال مث من قال أمـك قـال مث مـن قـال                     حبسن صحاب 

  ٢٥٤٨مسلم ‘‘أبوك
  ٣/١٩٧املغين  146
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  باحملرم كالرجل يف وجوب احلج فمن ال حمرم هلا ال تكون كالرجل             املرأة -١
  )١٤٧(فال جيب عليها احلج

، فال جيب أداء احلج على من        محرمهلا  من االستطاعة للمرأة أن يكون       -٢
أة أن تسافر بـدون     ، إذ ال جيوز للمر     ال حمرم هلا المتناع السفر عليها شرعاً      

  حمرم

املرأة ال جيوز أن تسافر للحج أو غريه إال ومعها 
  حمرم 

 سواء كان السفر طويالً أم قصرياً ، وسواء كان معهـا نـساء أم ال ،                 -١
  )١٤٨(وسواء كانت شابة أم عجوزاً

الدفاع عـن   يف  قصور املرأة   :  احلكمة يف منع املرأة من السفر بال حمرم          -٢
جال ، فرمبا ختدع أو تقهر أو تكون ضـعيفة الـدين            نفسها وهي مطمع الر   

فتندفع وراء شهواا ويكون فيها مطمع للطامعني ، واحملرم حيميها ويـصون            
  عرضها ويدافع عنها 

ًاحملرم ال بد أن يكون بالغا عاقال ً  

                                  
  ٣/١٩٠املغين  147

املسند  ‘‘ال تسافر املرأة إال مع ذي حمرم’’: ، لعموم قول النيب صلى اهللا عليه وسلم  148
  ٩٩٥ إرواء الغليلصححه األلباين يف ، ٢/٤٤٠
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يشترط أن يكون احملرم بالغاً عاقالً ، فال يكفي الصغري الذي مل يبلغ وال من ال                
  عقل له

  املرأةحمارم 
  احملرم زوج املرأة وكل من حترم عليه حترمياً دائماً بقرابة أو رضاعة أو مصاهرة 

  المحارم من القرابة سبعة 
   اآلباء واألجداد وإن علوا سواء من قبل األم أو من قبل األب-١
   األبناء وأبناء األبناء وأبناء البنات وإن نزلوا-٢
  ب أو ألم اإلخوة سواء كانوا إخوة أشقاء أو أل-٣
 أبناء اإلخوة سواء كانوا أبناء أخوة أشقاء أو أبناء إخـوة مـن األب أو         -٤

  أبناء إخوة من األم
   أبناء األخوات سواء كانوا أبناء أخوات شقيقات أو من األب أو من األم-٥
   األعمام سواء كانوا أعماماً أشقاء أو أعماماً من األب أو أعماماً من األم-٦
  كانوا أخواالً أشقاء أو من األب أو من األم األخوال سواء -٧

  المحارم من الرضاع 
  )١٤٩(نظري احملارم من القرابة

  المحارم بالمصاهرة 

                                  
حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب ’’ : يه وسلم لقول النيب صلى اهللا عل، 149
  ١٠/٢٦٠ مسلم ٢٦٤٦البخاري  ‘‘ 
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 أبناء زوج املرأة وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا سواء كانوا من زوجة              -١
  قبلها أو معها أو بعدها

 قبل أبيه أو من قبل       آباء زوج املرأة وأجداده وإن علوا سواء أجداده من         -٢
  أمه
 أزواج البنات وأزواج بنات األبناء وأزواج بنات البنات وهؤالء الثالث           -٣

تثبت احملرمية فيهم مبجرد العقد حىت ولو فارقها مبوت أو طالق أو فسخ فإن              
  احملرمية تبقى هلؤالء

 أزواج األمهات وأزواج اجلدات وإن علون ، لكن األزواج ال يصريون            -٤
نات زوجام أو بنات أبناء زوجام أو بنات بنات زوجـام حـىت             حمارم لب 
 الزوجات ، فإذا حصل الوطء صار الزوج حمرماً لبنات زوجته من زوج             يطئوا

قبله أو زوج بعده وبنات أبنائها وبنات بناا ولو طلقها بعد ، أما إذا عقـد                
وال لبنات أبنائها وال    على املرأة مث طلقها قبل الوطء فإنه ال يكون حمرماً لبناا            

  لبنات بناا

  احملرم إذا امتنع عن الذهاب للحج معها 
إن امتنع حمرمها من احلج معها مع بذهلا له نفقته فهي كمـن ال حمـرم هلـا                       

  ألا ال ميكنها احلج بغري حمرم

   بدون حمرماملرأة إذا حجت

   الحج خطوة بخطوة للرجل والمرأة       

 86 

رمية ال ختتص ألن احمل،  إذا حجت املرأة بدون حمرم صح حجها ، ولكنها تأمث
  )١٥٠(باحلج

  املرأة وإذن الزوج احلج
 ااملرأة املستطيعة واليت معها حمرم ميكن أن حيج ا كأخيها ووجب احلج عليه            

ألنه ال طاعة ملخلوق يف     ، ال يشترط هلا إذن الزوج بل لو منعها فلها أن حتج            
  )١٥١(معصية اخلالق

                                  
 العثيمني شرح املستقنع 150
 العثيمني شرح املستقنع ، ٣/١٦٩الشرح الكبري  151
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  حج الصغري أو الصغرية
لكن ال جيزئهما هذا احلـج      و)١٥٢(ة الصغرية يصح حج الصيب الصغري واجلاري    

  )١٥٣(عن حجة اإلسالم

  الصغري والصغرية الغري مميزان 
  بالنسبة إلحرام الصغار الغير مميزين: أوًال 

  )١٥٤(ينعقد إحرامهما بنية الويل عنهما 
 ويليب عنه ، ويصري الصيب حمرما بذلك فيمنع مـا           )١٥٥( فيجرده من املخيط  

كذا اجلارية اليت دون التمييز ينوي عنها اإلحـرام         مينع عنه احملرم الكبري ، وه     

                                  
امرأة رفعت إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم ’’ حلديث ابن عباس رضي اهللا عنهما أن  152

السائب وعن ، ١٣٣٦مسلم ‘‘ صبيا فقالت يا رسول اهللا أهلذا حج ؟ فقال نعم ولك أجر 
البخاري ‘‘ ا ابن سبع سنني حج يب مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأن’’ بن يزيد قال

٢/٦٥٨ 
 ، ٣٢٥البيهقي ‘‘فعليه حجة أخرىأميا صيب حج مث بلغ ’’لقوله صلى اهللا عليه وسلم 153

 ٩٨٦ إرواء الغليلصححه األلباين يف 
  ٣/٢٠٤املغين  154

  ٣/٢٠٥املغين  155
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نـع ممـا متنـع منـه احملرمـة          وليها ويليب عنها وتصري حمرمة بـذلك ، ومت        
   )١٥٦(الكبرية

  بالنسبة لطواف الصغار الغير مميزين : ثانيًا 
  عنها   الصغري أو الصغرية دون التميز ينوي الويلّ عنه الطواف أو-١
    درا على املشي مشيا  إن ق-٢

  الركوب
  )١٥٧(جازيف الطواف والسعي كبا إن ر

ًا زين للطواف :ثالث ر ممي صغار الغي ل ال سبة لحم بالن
  والسعي

   )١٥٨( احملمول ال يشترط أن تكون الكعبة عن يساره-١

                                  
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حجاجا ومعنا النساء والـصبيان             ’’قال جابر   156
وضـعفه األلبـاين يف     ،  ٣٠٣٨ ابن ماجه    ‘‘فلبينا ورمينا عنهم  ’’ قال  ويف لفظ   ‘‘منا  فأحر

  ٣٠٣٨ضعيف ابن ماجة 
عند العجز ، فقد قالت أم سلمة للنيب صلّى اهللا عليه وسلّم حـني أمـر                وخاصة  جائز   157

طـويف مـن وراء النـاس وأنـت         ’’: بالطواف للوداع يا رسول اهللا ، إين مريضة ، فقال         
 ١٨٨٢أبو داوود سنن  صححه األلباين يف صحيح  ،١٢٧٦لم مس‘‘ راكبة
 فدل ١٣٣٦مسلم  ‘‘نعم ولك أجر’’: ألن ظاهر قول الرسول عليه الصالة والسالم158

هذا على أنه جيوز الركوب عند العجز ، واحلمل مبعناه أن له حجاً ، وحيمل على ما حيمل 
 عليه 
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يعقل النية وال يستطيع الطواف بنفسه حيمله وليه أو غـري             الصيب الذي  -٢
  الويل بإذن وليه يف الطواف ويف السعي 

 الذي حيمله بطواف واحد إذا نوى       )١٥٩(يل عن نفسه وعن الصيب    يطوف الو 
، الصيب عن نفسه وهو يعقل النية ، فإن الطواف يقع عن الويل وعن الـصيب             

   )١٦٠(ألنه ملا نوى الصيب صار كأنه طاف بنفسه وكذا احلال بالصبية
 األفضل حلاملهما أال جيعل الطواف والسعي مشتركني بينه وبينهما ، بل            -٣

لطواف والسعي هلما ويطوف لنفسه طوافا مستقال ويسعى لنفسه سعيا          ينوي ا 
   )١٦١(مستقال احتياطا للعبادة

  )١٦٢( إن نوى احلامل الطواف عنه وعن احملمول أجزأه ذلك-٤
 ينبغي أن يكونا طاهري الثياب واألبدان حال الطـواف ألن الطـواف             -٣

  )١٦٣(يشبه الصالة ، والطهارة شرط لصحتها 

                                  
  ٣/٢٠٥املغين  159

  فالعثيمني شرح املستقنع مع تصري 160
وقال ٢٥١٨الترمذي ‘‘دع ما يريبك إىل ما ال يريبك ’’وعمال باحلديث الشريف  161

مناسك بن ، العثيمني شرح املستقنع  ، ١٢ إرواء الغليلصححه األلباين يف   ،حسن صحيح
  باز

 عليه وسلم مل يأمر اليت سألته عن حج الصيب أن تطوف له وحده              ألن النيب صلى اهللا    162
  بكر بابن الزبري يف خرقـة      وأب  طاف وقد، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى اهللا عليه وسلم          

 مناسك بن باز
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  )١٦٤( كما يف الطواف  يفعل يف السعي-٦

  الصبي واجلارية املميزان 
  بالنسبة إلحرام الصغار المميزين: أوًال 

فإن الويل يأمره أو يأمرها بنيـة اإلحـرام ،           ، )١٦٥( حيرما بإذن وليهما   -١
  يا بين أحرم يا بنيه أحرمي ، ألما مييزان : فيقول
  ومها  يفعال عند اإلحرام ما يفعله الكبري من الغسل والطيب وحن-٢
 وليهما هو املتويل لشئوما القائم مبصاحلهما ، سواء كان أبامها أو أمهما             -٣

  أو غريمها 
  بالنسبة لطواف الصغار المميزين: ثانيًا 

   الصغري والصغرية املميزان يلزما بالطواف والسعي -١
لزمه فعله وال ينوب غريه عنه فيـه  من املناسك   فعله بنفسه     الصغري ما أمكن و

  )١٦٦(زدلفة وحنومها ىن واملف واملبيت مبكالوقو
 يؤمر الصيب املميز واجلارية املميزة بالطهارة من احلدث والـنجس قبـل             -٢

  الشروع يف الطواف كاحملرم الكبري 

                                                                             
 مناسك بن باز 163
 العثيمني شرح املستقنع 164

  ٣/٢٠٤املغين  165
 ٣/٢٠٤املغين  166
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اً  واف    :ثالث زين للط صغار الممي ل ال سبة لحم بالن
  والسعي

 وسعي ما حممولني ألن     )١٦٧( إن عجزا عن الطواف والسعي ِطيف ما       -١
منهما مميز يستطيع أن ينوي عن نفسه ويكون احلامل قد نوى عن نفسه             كالً  

  فال أشكال عند ذلك يف احلمل 
   يفعل الويل عنهما ما عجزا عنه كالرمي وحنوه -٢

اإلحرام عن الصبي الصغري واجلارية الصغرية 
  نفل

ليس اإلحرام عن الصيب الصغري واجلارية الصغرية بواجب على وليهما بل هو            
  إن فعل ذلك فله أجر وإن ترك ذلك فال حرج عليه نفل ، ف

  الصغري إذا أحرم ال يلزمه إمتام اإلحرام
 ألنه غري مكلف وال ملزم بالواجبات فقد رفع عنه القلم ، فإن شاء مضى وإن

شاء ترك ، وهذا القول هو األقرب للصواب ، وعلى هذا له أن يتحلـل وال                
ألنه رمبـا   ، بالنسبة لوقتنا احلاضر    شيء عليه ، وهو يف احلقيقة أرفق بالناس         

يظن الويل أن اإلحرام بالصيب سهل ، مث يكون على خالف ما يتوقع ، فتبقى               

                                  
  ٣/٢٠٤املغين  167
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املسألة مشكلة ، وهذا يقع فيه كثرياً من الناس اليوم ، فإذا أخذنا ذا القول               
  )١٦٨(الذي هو أقرب للصواب لعلته الصحيحة زال املشكل

   حمظورات اإلحرامو الصغار
ال فهـذا    اً وسهو اًعمدإن أتى به الصغري أو الصغرية       اللباس والطيب   كاألول  

  )١٦٩( فيه ألن عمده خطأ أو الصبيةفدية على الصيب
  وال إمث عليه أما إذا ألبسه وليه ليقيه من الربد فله أن يفعل ذلك وعليه الفدية

  والثاين الصيد وحلق الشعر وتقليم األظفار فيه الفدية 

  احملذورات
اليت جيتنبها احملرم قليلة معدودة حمدودة واألشياء املباحة هي الكـثرية           األشياء  

  اليت ليس هلا حد وال عد

  حمذورات بسبب اإلحرام
   :هي ما حيرم على احملرم فعله بسبب اإلحرام وهي 

  المالبس واألحذية
  لبس الرجال للمخيط عمداً - ١

                                  
 تقنعالعثيمني شرح املس 168

  ٣/٢٠٥املغين  169
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  )١٧٠(واألحذية وما يف حكمها

                                  
املخيط هو ما يلبس على املوضع الذي جعل له ولو يف بعض             ،  ٣/٢٧٢الشرح الكبري    170

ال يلبس القميص وال العمائم وال السراويالت وال الربانس         ’’ ، ٣/٤٧٠ ابن حجر    ٠البدن  
   ١٥٤٢البخاري ‘‘وال اخلفاف وال تلبسوا شيئاً مسه الزعفران وال الورس 

 لفه على البدن بال لبس فـال        ل ما لبس على قدر البدن خميطاً أو حميطاً أما         القميص يشمل ك  
السراويالت هي ما يعـرف     ، مثل الطاقية   العمائم يقصد ا كل ما غطى الرأس        ، ه  بأس ب 

اخلفاف ما يلبس يف الرجـل      ، و الربنس الثوب رأسه منه وهو لبس املغاربة         ، البنطلونات  ب
 الـشرح الكـبري     ٠وهذا كله للذكور دون اإلنـاث        ، وغطى القدم ويف حكمه اجلوارب    

٣/٢٧٢  
  ومن لبس شيء من ذلك فعليه الفدية 
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   وجهها بربقع أن تغطيحيرم عليها املرأة يف إحرامها 

   
  )١٧١(أو نقاب أو غريه

                                                                             
للرجـال  الزعفران والورس نباتات صفراء يصبغ ا املالبس ورائحتها طيبة والنهي عنـها             و

  والنساء لعدها من الروائح
ه الرداء أو مما يوضع أما اهلميان وهو احلزام أو السيور أو غريه مما يربط على الوسط ليحكم ب          

   ٣/٢٧٧ املغين ٠فيه النفقة واألغراض فجائز 

  
صححه األلباين يف اإلرواء    ،  وقال حسن صحيح     ٨٣٣الترمذي  ‘‘ ال تنتقب املرأة    ’’ 171
١٠٢٢  
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فإن احتاجت إىل ستر وجهها ملرور الرجال قريباً منها ، جاز أن تسدل الثوب فوق رأسـها        

   على وجهها

   
  

كان الركبان ميرون بنا وحنن مع رسول       ’’:  قالت   هاحديثففي   رضي اهللا عنها   لفعل عائشة 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلباا من رأسها على وجههـا فـإذا                 

األلبـاين يف اإلرواء    ،  ٥/٤٨، البيهقي يف الكـربى       ١٨٣٣أبو داود   ‘‘جاوزونا كشفناه   
وشرط الساتر أن ال يصيب بشرا ، فإن أصاا مث ارتفع بسرعة ، فال شيء عليها                 ، ١٠٢٤

   ألنه ال يكاد يسلم املسدول من إصابة البشرة
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   كالرجل ومها شيء يعمل لليدين)١٧٢(وال تلبس القفازين

   
  غطاء الرأس

  )١٧٣(سواء بعمامة أو مشاغ أو غري ذلك تغطية الرأس -٢

  

  
  الطيب

  استخدام الطيب بعد اإلحرام يف الثوب أو -٣
  )١٧٤( البدن

                                  
صـححه األلبـاين يف     ،   وقال حسن صحيح   ٨٣٣الترمذي   ‘‘ال تلبس القفازين  ’’  172

ويف لبس النقاب أو الربقع أو      بكمها ملشقة التحرز    يديها   وال يلزم تغطيتها      ،١٠٢٢اإلرواء  
 فدية القفازين 

  س بغري مالصقة أما تظليل الرأ ، ١٥٤٢البخاري ‘‘ال يلبس القميص وال العمائم ’’ 173

   
 ٣/٢٦٩ الشرح الكبري ٠ه للرجال والنساءكالشمسية فال بأس ب
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  األخذ من الشعر

  )١٧٥(الرأس أو البدنشعر ألخذ من ا -٤

  
  األظافرتقليم 

                                                                             
البخاري ‘‘  ال متسوه بطيب     ’’جل الذي مات حمرماً      لقوله صلى اهللا عليه وسلم يف الر       174
   ٨/٣٦٨مسلم  ، ١٢٦٧

    ٣/٢٨٣ الشرح الكبري ٠ويف استعمال الطيب فدية 
فمن أخذ منه عامداً    ] ١٩٦البقرة   [ } مِحلَّه   ٱلْهديوالَ تحِلقُواْ رؤوسكُم حتٰى يبلُغَ       { 175

  فعليه الفدية 
عن كعب بـن عجـرة      ف، واة جرح برأسه فال يأمث وعليه فدية        أما من أخذ منه لعذر كمدا     

 أصابين هوام يف رأسي وأنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عام احلديبيـة حـىت                  ’’قال
 فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه اآلية           ختوفت على بصري فأنزل اهللا عز وجل يفَ       

احلق رأسك وصم  ثالثة أيام أو أطعم ستة          اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال يل      فدعاين رسول   
   ذا اللفظ٥/٥٥البيهقي  ،  ٨/٢٥٧مسلم ،  خمتصراً ١٨١٤البخاري  ‘‘مساكني

 ألميت عن اخلطأ    عفىن اهللا عز وجل     إ ’’ومن أخذ من شعره خطأ أو نسيان فال شيء عليه           
صححه  ، ٤/١٧٠الدرقطين   ، ١١/١٣٣الطرباين يف الكبري    ‘‘ وما استكرهوا عليه   والنسيان

  ١٠٢٧األلباين يف اإلرواء 
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  )١٧٦(اليدين أو الرجلني سواء األظافر األخذ من  -٥

  
  عقد القران

 وحيرم عليه أن يعقد النكاح لنفسه       )١٧٧( ال يتزوج احملرم وال يزوج غريه      -٤
سواء رجل أو امرأة أو أحدمها حمرماً واألخر حالالً وال خيطب وال ختطب منه              

  )١٧٨(ختهابنته أو أ
  الوطء والمباشرة

  )١٧٩( اجلماع بعد التحلل األول-٥

                                  
ومن أخذ من أظفاره خطأ أو نسيان فـال          ،فعليه الفدية   داً  مفمن أخذ من أظفاره عا    176

ن اهللا عز وجل جياوز ألميت  عن اخلطأ         إ ’’شيء كمن عنده عادة سيئة بقرد أظفاره بأسنانه         
صححه ، ٤/١٧٠قطين  الدر ، ١١/١٣٣الطرباين يف الكبري    ‘‘ والنسيان وما استكرهوا عليه   

   ١٠٢٧األلباين يف اإلرواء 
        ١٤٠٩مسلم  ‘‘وال ينكح وال خيطب ، ال ينكح احملرم ’’177

حترمي اخلطبة ألا وسيلة لعقد النكاح والنكاح وسيلة إىل اجلماع احملرم قبل التحللني األول 
  وألن اجلماع هو أغلظ حمظورات اإلحرام، والثاين للمحرم 

 ٣/٣١٣املغين  رم أو زوج فالنكاح باطلومىت تزوج احمل178
قال ابن عباس يف رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر ينحران جزوراً بينهما               ’’ 179

لم يفسد نسكه وميـضي     ف ، ١٠٤٤صححه األلباين يف اإلرواء     ‘‘وليس عليه احلج من قابل      



   الحج خطوة بخطوة للرجل والمرأة       

 
 

99 

سواء قبـل الوقـف      )١٨٠( قبل التحلل األصغر فسد حجه      اجلماع وإن كان 
  بعرفة أو بعده 

  الحل أو من الحرم من لمحرم سواء ل لبرصيد ا   
  الرب صيد  قتل -٦

  
  منه ما يؤكل )١٨١(أو اصطياد

                                                                             
ن طاف ورمـى    وأما م ،  ٣/٣٢٠ الشرح   ٠إىل التنعيم فيحرم ليطوف وهو حمرم ويلزمه دم         

قال ابن عباس فيمن وقع على امرأته قبل التقصري عليه صيام           ’’وواقع امرأته قبل احلالقة فقد      
  ١٠٤٥صححه األلباين يف اإلرواء ‘‘أو صدقة أو نسك

 الشرح الكبري   ٠فإذا فسد فعليه إمتامه وليس له اخلروج منه         ،  ال يفسد احلج بغري اجلماع       180
عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب وأبا هريـرة      ’’ابة    وعليه ما حكم به الصح     ، ٣/٣١٧

سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو حمرم باحلج فقالوا ينفذان ميضيان لوجههما حىت يقـضيا               
حجهما مث عليهما حج قابل واهلدي وقال علي بن أيب طالب وإذا أهال باحلج من عام قابل                 

صـححه األلبـاين يف     ،  ١٦٧  /٥البيهقي   ، ١/٣٨٢املوطأ  ‘‘ تفرقا حىت يقضيا حجهما   
يف خيمـة   وال  معىن يتفرقان إي ال يركبا يف مواصالت واحدة          ، ١٠٦٨ ، ٤/٢٣٤اإلرواء  

  واحدة أو غرفة واحدة 
ـۤأَيها  { قوله تعاىل 181 يلُواْ ٱلَِّذينقْتواْ الَ تنآم ديٱلص مرح متأَن٩٥املائدة   [} و[   

   ]٩٦املائدة [ } ما دمتم حرماً ٱلْبرلَيكُم صيد وحرم ع { وقوله تعاىل
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 من  )١٨٢(و أكل ما يصاد له من احلالل      اإلشارة عليه أ  ب  املساعدة يف صيده   أو 

من صيده فهـو     وما ذحبه احملرم   ١٨٣مناطق غري احلرم ويكون عنده علم بذلك      
  )١٨٤(ميتة حيرم أكله

                                  
 ، ١٨٥١أبو داوود ‘‘  صيد الرب لكم حالل وأنتم حرم ما مل تصيدوه أو يصد لكم’’ 182

 ٨٤٦الترمذي 
 وطَعامه متاعاً لَّكُم ٱلْبحِرأُِحلَّ لَكُم صيد  {  تعاىل٠وال حيرم صيد البحر وال أكله  183
  ٣/٢٨٥الشرح الكبري ،  ] ٩٦املائدة [ } ما دمتم حرماً ٱلْبرسيارِة وحرم علَيكُم صيد وِلل

 يحكُم ِبِه ذَوا عدٍل منكُم ٱلنعِمومن قَتلَه ِمنكُم متعمداً فَجزآٌء مثْلُ ما قَتلَ ِمن  { قال تعاىل
أي ينظر  ] ٩٥املائدة   [} أَو كَفَّارةٌ طَعام مساِكني أَو عدلُ ٰذِلك ِصياماً عبِةٱلْكَهدياً باِلغَ 

إىل ما قتله من الصيد إىل ما يشاه يف األنعام و األنعام هي اإلبل والبقر والضأن سواء ماعز 
  أو شاة 

اء يشاا من األنعام هيئة     فمثالً من قتل محامة ففيها شاة آلن احلمامة هيئة لساا يف شرب امل            
فهناك ختيري إما خترج الشاة أو تقدر قيمتها من األموال          ، الشاة يف وضع لساا لشرب املاء       

  لكل   ٣/٣٣٢ الشرح الكبري    ٠وهذه القيمة من األموال يشترى ا طعام ويعطيه للمساكني        
  مسكني نصف صاع من طعام أو يصوم عن كل إطعام مسكني يوماً 

ة ناقة ألن رقبة النعامة طويلة والذي يشاا من األنعام يف طول الرقبة اجلمل فإمـا                ويف النعام 
أن خيرج الناقة أو قيمتها بالطعام ويعطي كل مسكني نصف صاع أو صام عن كل إطعـام                 

  مسكني يوماً 
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   حمذورات بسبب احلرم
  هو ما حيرم على احملرم سواء كان حج أو معتمر 

  واحلالل الغري حمرمني
   وغير المحرممحرمصيد الحرم وتنفيره لل

  
  )١٨٥(صيده ريتنف احلرم أو  مناالصطياد -١ 

  قطع الشجر

                                                                             
 ٥/١٨البيهقـي   ، قضى ا عمر وعلـى      ‘‘ يف الغزال شاة    ’’وأيضاً شاة   ويف الغزال ماعز    

وهكذا فدية قتل الصيد اليت حكمها الصحابة والرجوع         ١٠٥٢ين يف اإلرواء    صححه األلبا 
 من سورة   ٥٩ ابن كثري عند شرح اآلية       ٠أو يرجع إىل أثنني ذوي عدل       ، إىل حكمهم أوىل    

  املائدة مع تصريف 
  ٣/٢٩٢الشرح الكبري  184

   ٣/٣٦١الشرح الكبري  ، ٢٤٣٤البخاري‘‘ال ينفر صيدها ’’  185
مخس من الـدواب    ’’ق املؤذية يف احلرم واحلل أيضاً فقد أبيح للمحرم وغريه           أما قتل الفواس   

العقرب واحلدأة والغراب والفأرة والكلـب العقـور        : كلهن فواسق يقتلن يف احلل واحلرم       
  ٢/٨٥٦مسلم ‘‘ 
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   )١٨٧( أو خيتلى شوكه أو نباته)١٨٦( قطع شجره-٢

  لقطة الحرم
  لقطته إال للتعريف ا أو توصيلها ملكتـب جتميـع املفقـودات            التقاط -٣

  )١٨٨(باحلرم

  )١٨٩( الفدية
وهي إما دم أو إطعام أو صـوم وهـي   ، هي ما وجب بسبب حرم أو إحرام  

  قسمان 
  على الترتيب األول القسم 

                                  
 ، ٢٤٣٣ البخـاري  ‘‘ال يعضد عضها  ’’  ،  ٥/١٩٥البيهقي  ‘‘ ال يعضد شجرها  ’’ 186

يف الدوحة بقـرة ويف اجلزلـة       ’’ بقرة والشجرة الصغرية شاة      ومن قطع شجرة كبرية ففيها    
  ١٠٦٠صححه األلباين يف اإلرواء ‘‘شاة

 مصنف أيب شـيبة     ‘‘حيتش حشيشها ال  ’’  ، ٢٤٣٤ البخاري‘‘ال خيتلى شوكها    ’’  187
 ومن قطع حشيشها    ٣/٣٦٥الشرح الكبري    ، ١٠٥٩ وصححه األلباين يف اإلرواء      ٧/٣٩٨

  فعليه قيمته
  ٢٤٣٤البخاري‘‘ ساقطتها إال ملنشد ال حتل’’  188

  ٣/٣١١البسام يف توضيح األحكام  189
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  )١٩٠( جيب الدم فإن مل جيد صام عشرة أيام
  :وأنواعه أربعة 

  دم متعة أو قران  -١
  )١٩١( دم وجب لترك واجب-٢
   )١٩٢( دم الوطء-٣
  )١٩٣( دم اإلحصار -٤

  القسم الثاني على التخيير 
  :ومها نوعان 

يف   خيري املخرج بني ذبح شاة أو إطعام ستة مساكني أو صوم ثالثة أيـام              -١
 أو   مـن األذى    رأس أو طيب أو إزالة شـعر       )١٩٤(لبس خميط أو تغطية   فدية  

  )١٩٥(تقليم أظافر

                                  
 ٣/٣٣٤الكبري الشرح  190

  ٣/٣٣٩الشرح الكبري  191

  ٣/٣٣٨الشرح الكبري  ٠ دم الوطء بدنة 192
  ٣/٣٣٨ الشرح الكبري ٠إن مل جيد اهلدي ال حيل قبل الصوم  193

  عليهلبس املخيط وتغطية الرأس إن كان اخلطأ والنسيان فال شيء  194
  ٣/٣٣٠الشرح الكبري  195

   الحج خطوة بخطوة للرجل والمرأة       

 104 

 الـنعم أو تقوم   ، م  ع الصيد من الن    مثل جزاء الصيد بني  خيري املخرج يف     -٢
أو يصوم عن كل إطعام     ، لكل مسكني نصف صاع     ، ويشتري بقيمته طعاماً    

  )١٩٦(مسكني يوماً 

                                  
 وصيام العشرة يكون ثالثة يف احلج وسبعة بعد الرجوع وإن ٣/٣٣١الشرح الكبري  196

الشرح وال جيب التتابع يف الصيام  ، ٣/٣٣٥الشرح الكبري صامها كلها بعد الرجوع جاز 
  ٣/٣٣٦الكبري 
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  حصارالفوات واإل
ملن يريد حج أو عمرة بعد عقده اإلحرام على نفـسه يف            هي حاالت حتدث    

   ومنها )١٩٧( دون اشتراطامليقات

  الفوات 
  تعريفه

يـوم العيـد يـوم        وهو وقت صالة فجر    فوات احلج بفوات الوقوف بعرفة    
  والفوات يكون للحج فقط وليس للعمرة وقت فوات  ، )١٩٨(العاشر

  صور الفوات 
حىت فوات  وقوف خطأ بأرض غري عرفة      والإضالل الطريق   الغيبوبة واإلغماء و  
   وقت الوقوف بعرفة

سواء كان لعذر حصر أو غريه ما       )١٩٩(ل عرفة بعد وقت الوقوف    كل من وص  
النظام وعـدم   ى أمن الطريق ملخالفته     دمل يشترط أو لغري عذر كمن حبس ل       

                                  
 ٠ شيء عليه أما من اشترط يف ابتداء إحرامه أن حملي حيث حبستين فله التحلل وال 197

 ٣/٥٢٩املغين 
صحح إسناده  ، ٥/١٧٤البيهقي ‘‘ ال يفوت احلج حىت ينفجر الفجر من ليلة مجع ’’  198

   ١٠٦٥األلباين يف اإلرواء 

من مل يقف بعرفات قبـل       بقول أهل العلم وفيه      ٨٩٠ ه رقم الترمذي عقب على حديث   199
فجر وجيعلها عمرة وعليـه     طلوع الفجر فقد فاته احلج وال جيزئ عنه إن جاء بعد طلوع ال            
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حصوله على تصريح باحلج مث أفرج عنه يوم عرفة فذهب لعرفة وقد وصـل              
  بعد وقت الوقوف

  )٢٠٠(  من فاته الحجيتحلل بهما 
 يقلب إحرامه عمرة إن كان قد أتى بطواف وسعي وحلق أو قصر لعمرة              -١

  قبل فوات الوقوف بعرفة فيكون قد أتى بأفعاهلا فيحل 
 يأيت بعمرة يتحلل ا إن كان ذاهب مباشرة دون أن مير بالبيـت قبـل                -٢

   فوات وقت الوقوف بعرفة
   من فاته الحجما يلزم

  جيب عليه ، ج واجب إن كان ح
   كاإلفساد )٢٠١( القضاء-١
 مع القضاء يسمى هدي الفوات وإن تعذر عليه سـنة           )٢٠٢( يلزمه هدي  -٢

  القضاء يلزمه صيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجع 

                                                                             
فأتيا يوم النحـر أن حيـال       ،  ألن عمر أمر أبا أيوب وهبار حني فاما احلج           احلج من قابل  

بعمرة مث يرجعا حالالً مث حيجا عاماً قابالً ويهديا فمن مل جيد فصيام ثالثة أيـام يف احلـج                   
 ١١٣٢صححه األلباين يف اإلرواء ‘‘وسبعة إذا رجع إىل أهله 

  ٣/٥٠٧ع الشرح  املغين م 200
   ٣/٥٠٧املغين مع الشرح   201
   ٣/٥١١املغين مع الشرح   202
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  حبجـة يـأيت   أن  ، عليه يف موسم احلج الذي بعده       ، كل من فاته احلج      -٣
    اليت فاتتهبنفس النسك الذي هل به يف احلجة وتكون 

  حصاراإل
  تعريفه

حصار يكون للحـج     من إمتام النسك بعد اإلحرام واإل      هو املنع أو حبس مينع    
  ويكون للعمرة

   حصارصور اإل
وضع يف التوقيف بسبب عدم حصوله على إذن باحلج ومل          يكمن   احلبس   -١
  احلجمناسك إال بعد  م اإلفراج عنهيت
  صول إىل عرفة أو الو)٢٠٣(نع من الوصول إىل البيتمل ا-٢
  حدوث حوادث تؤدي إىل دخول مستشفى  -٣
   مرض -٤
   فقد النفقة -٥

  )٢٠٤( المحصر ما يتحلل به

                                  
حيل بيين وبني العمرة حيل بيين وبني احلج  إنما أمرمها إال واحد ’’ابن عمر قال 203

أشهدكم أين قد أوجبت حجة مع عمرة فانطلق حىت ابتاع بقديد هديا مث طاف هلما طوافا 
مسلم ‘‘  مل حيل منهما حىت حل منهما حبجة يوم النحرواحدا بالبيت وبني الصفا واملروة مث

١٢٣٠  
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  ،كل ذلك بنية التحلـل وجوبـاً      ، من أحصر أهدى مث حلق أو قصر وحتلل         
 قبـل أن    والذبح يكون يف موضع االحصار ومن مل جيد هدى صام عشرة أيام           

  حيل
   المحصرما يلزم
ما إن كـان    إذا كان حج واجب أ     عنه   أحصراحلج الذي    اءاحملصر يلزمه قض  

  احلج الذي أحصر عنه تطوعاً فليس عليه شيء 
 حلفمجرد إصابته بشيء من هذه األمور فقد        من كسر أو مرض أو عرج       أما  

  )٢٠٥(القضاء  وعليه من إحرامه

                                                                             
 مِحلَّه  ٱلْهدي والَ تحِلقُواْ رؤوسكُم حتٰى يبلُغَ       ٱلْهدِي ِمن   ٱستيسر فَِإنْ أُحِصرتم فَما     {204

  ]١٩٦البقرة  [}
 ، ٣٠٧٨ابن ماجة ‘‘من كسر أو مرض أو عرج فقد حل وعليه احلج من قابل’’ 205

  ٣٠٧٨صححه األلباين يف صحيح سنن ابن ماجة  ،  ووافقه الذهيب وصححه١٤٨٣احلاكم 
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  الثالث صل الف

  
  احلجفضائل

  ً عموما واحلجاجفضائل للحج: ًأوال 
  عمالاحلج أفضل األ

عمالن مها أفضل األعمال إال من عمل     ’’قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
  )٢٠٦(‘‘مبثلهما حجة مربورة أو عمرة مربورة 

  احلج يكفر الذنوب

                                  
األلباين بشواهده يف اإلميـان     صححه   ، ٤١١٩ يف الشعب     البيهقي ، ٤/١١٤  أمحد 206

   ألبن تيمية 
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من حج فلم يرفث ومل يفسق رجع من        ’’قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
قال و )٢٠٧(‘‘ غفر له ما تقدم من ذنبه      ’’ويف رواية   ‘‘ ذنوبه كيوم ولدته أمه   

  )٢٠٨(‘‘أن احلج يهدم ما كان قبله’’رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ينفي الفقرو احلج يزيد يف األجل
تابعوا بني احلج والعمرة فإما ينفيـان  ’’قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

الذهب والفضة وليس للحجة    الفقر والذنوب كما ينفي الكري خبث احلديد و       
 هما يزيدان يف األجل    بين فإن متابعة ’’ويف رواية   )٢٠٩(‘‘جلنة ثواب إال ا   املربور

  )٢١٠(‘‘بث اخلينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكري و

  احلج جزائه اجلنة
 احلج املربور ليس له جزاء إال اجلنـة       ’’قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  )٢١١(‘‘قيل وما بره قال إطعام الطعام وطيب الكالم

                                  
  ١٥٢١البخاري  207
  ١٢١مسلم  208
 األلبـاين يف صـحيح سـنن        ،وقال الترمذي حديث حسن صحيح     ٨١٠الترمذي   209
  ٨١٠ ترمذي حسن صحيحال

حسنه األلباين يف  ، ١٠٢٨األصبهاين  ، ٣٦٨٥  وابن حبان ، ٢٥١٢  ابن خزمية210
 ١١٠٥الترغيب 

  ١١٠٤صححه األلباين لغريه يف الترغيب  ، ٤١١٩ الشعب  يفيالبيهق ، ٣/٣٢٥ أمحد 211
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  احلج جهاد الضعفاء
  )٢١٢(‘‘ احلج جهاد كل ضعيف’’ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمق

جاء رجل إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال إين جبان وإين ضعيف فقال              ’’
عائـشة رضـي اهللا عنـها       عن  و )٢١٣(‘‘هلم إىل جهاد ال شوكة فيه احلج      

قلت يا رسول اهللا هل على النساء من جهاد قال علـيهن جهـاد ال               ’’قالت  
  )٢١٤(‘‘ احلج والعمرةقتال فيه

  يف احلج والعمرةالتعب  فضل
 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال هلـا يف            ’’ عن عائشة رضي اهللا عنها    

  )٢١٥(‘‘ونفقتك) تعبك(األجر على قدر نصبك  عمرا إن لك من

  نفقة يف سبيل اهللاج احلنفقة 
الـدرهم  فيه  احلج يف سبيل اهللا النفقة      ’’قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  )٢١٦(‘‘بسبعمائة 

                                  
   ١١٠٢حسنه األلباين يف الترغيب  ، ٢٩٠٢ابن ماجة  212
   ١٠٩٨صححه األلباين يف الترغيب  ، ٢٩١٠ الطرباين يف الكبري 213
  ١٥٢٠البخاري  214
   ١١١٦صححه األلباين يف الترغيب ،  هصححو ١/٤٧١  احلاكم215
 والطرباين يف األوسط والبيهقي  ٥/٣٥٥ أمحد قال رواه ١٦٨٠املنذري يف الترغيب  216

  وإسناد أمحد حسن 
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أراد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       ’’عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال        و
احلج فقالت امرأة لزوجها أحججين مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال             
ما عندي ما أحججك عليه فقالت أحججين على مجلك فالن قال ذاك حبيس             

 صلى اهللا عليه وسلم فقال إن امـرأيت         يف سبيل اهللا عز وجل فأتى رسول اهللا       
 وإا سألتين احلج معك فقلت ما عندي ما أحججك عليه           السالمتقرأ عليك   

قالت أحججين على مجلك فالن فقلت ذاك حبيس يف سبيل اهللا عـز وجـل               
  )٢١٧(‘‘فقال أما إنك لو أحججتها عليه كان يف سبيل اهللا 

   اهللا خيلفها لصاحبهاجاحلنفقة 
لو أعطيتها مجلك كان يف سبيل اهللا ولو أعطيتها         ’’  عليه وسلم  صلى اهللا قال  

   )٢١٨(‘‘من نفقتك أخلفها اهللا لك

احلجاج وفود على اهللا الكريم الـذي يـستحي 
  أن يرد سائل

                                  
   ١١١٧ب حسنه األلباين يف صحيح الترغي ، ٣٠٧٧ابن خزمية  ، ١٩٩٠ أبو داود 217
 ورجال الطـرباين    ٢٢/٣٢٤الطرباين يف الكبري     ، ١١٥١اهليثمي يف امع  رواه البزار        218

  ٣٠٦٩األلباين يف الصحيحة  ، رجال الصحيح
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احلجاج والعمـار وفـد اهللا دعـاهم        ’’قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
إن دعوه أجام   احلجاج والعمار وفد اهللا      )٢١٩(‘‘فأجابوه وسألوه فأعطاهم  
  )٢٢٠(‘‘وإن استغفروه غفر هلم

  أعمال املناسكب خمصصةفضائل : ًثانيا 

  اإلحرام فضل 
ما من مؤمن يظل يومـه حمرمـا إال          ’’قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  )٢٢١(‘‘غابت الشمس بذنوبه

  االبتعاد عن الزينةفضل 
ى اهللا عليـه    أن رجال قال لرسول اهللا صـل      ’’عن ابن عمر رضي اهللا عنهما       

 العـج  قـال ؟  قال فأي احلج أفضل      . فلقال الشعث الت  ؟   وسلم من احلاج  
  )٢٢٢(‘‘ والثج

                                  
  ١١٠٨حسنه األلباين يف الترغيب  ، ١١٥٣ البزار 219
صححه األلباين يف الترغيب  ، ٩٦٥ ابن حبان ، ٢٥١١ ابن خزمية  ،٢٨٩٢  ابن ماجه220

١١٠٨ 
  وابن حبان ، ٢٥١٢ ابن خزمية ، وقال الترمذي حديث حسن صحيح ٨١٠ الترمذي 221

  ١١٣٣حسنه األلباين يف الترغيب  ، ١٠٢٨األصبهاين  ، ٣٦٨٥
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  والتبشري على ذلك باجلنةالتلبية ورفع الصوت بهافضل 

  
من مؤمن يليب هللا باحلج إال شهد له    ما   ’’قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

  )٢٢٣(‘‘ما على ميينه ومشاله إىل منقطع األرض 
ما من ملب يليب إال لىب ما عن ميينه         ’’قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        و

ومشاله من حجر أو شجر أو مدر حىت تنقطع األرض من هاهنا وهاهنا عـن               
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  و)٢٢٤(‘‘ميينه ومشاله

أتاين جربائيل فأمرين أن آمر أصـحايب أن يرفعـوا أصـوام بـاإلهالل              ’’
جاءين جربائيل عليه   ’’قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        و)٢٢٥(‘‘بيةوالتل

                                                                             
الذي ترك  وهالتفل  ، ١١٣١حسنه األلباين لغريه يف الترغيب  ، ٢٨٩٦ ابن ماجه 222

 رفع الصوت بالتلبية الثج  ،حنر البدن العج، استعمال الطيب 
سنه األلباين يف ح ، ١٠٢٨األصبهاين  ، ٣٦٨٥  وابن حبان ، ٢٥١٢  ابن خزمية223

  ١١٣٣الترغيب 
احلاكم  ، ٢٦٣٤ابن خزمية  ، ٥/٤٣البيهقي  ، ٢٩٢١ابن ماجه  ، ٨٢٨ الترمذي 224
   ١١٣٤صححه األلباين يف الترغيب ،  هصححو١/٤٥١

صححه ، حيح حسن صوقال  ،٨٢٩الترمذي  ،  ٢٩٢٢ ابن ماجه  ،١٨١٤ أبو داود 225
  ١١٣٥األلباين يف الترغيب 
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السالم فقال مر أصحابك فلريفعوا أصـوام بالتلبيـة فإـا مـن شـعار               
مهل قـط وال كـرب       ما أهل ’’قال النيب صلى اهللا عليه وسلم       و)٢٢٦(‘‘احلج

 قال رسول اهللا  و)٢٢٧(‘‘قال نعم ؟  قيل يا رسول اهللا باجلنة       مكرب قط إال بشر   
  )٢٢٨(‘‘ ما أهل مهل قط إال آبت الشمس بذنوبه’’صلى اهللا عليه وسلم 

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        ’’ عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه        
  )٢٢٩(‘‘ سئل أي األعمال أفضل قال العج والثج

فضل البيت كتابة احلسنات وحمو 

  اخلطايا

                                  
حسنه األلباين ،  هصححو ١/٤٥٠  احلاكم ،٢٦٢٨ابن خزمية  ، ٢٩٢٣ ابن ماجه 226

 ١١٣٥لغريه يف الترغيب 
أهل املليب إذا     ،١١٣٦حسنه األلباين لغريه يف الترغيب       ، ٤٠٢٩ يف الشعب     والبيهقي 227

 بالتلبيةرفع صوته 
آبت الشمس   ، ١١٣٦نه األلباين لغريه يف الترغيب      حس،  ٧٩٤٣ الطرباين يف األوسط     228

 أي غربت بذنوبه وخرج منها بذنوبه
العج  ، ١١٣٨حسنه األلباين لغريه يف الترغيب  ، ٨٢٧ الترمذي ، ٢٩٢٤ ابن ماجه 229

  الذبحوالثج ،رفع الصوت بالتلبية 
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  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
يتك تؤم البيت احلرام ال تضع ناقتك خفا وال ترفعـه إال            إذا خرجت من ب   ’’

فإن لك من األجر إذا      ’’ويف رواية ‘‘سنة وحما عنك خطيئة   كتب اهللا لك به ح    
أممت البيت العتيق أال ترفع قدما أو تضعها أنت ودابتك إال كتبت لك حسنة              

  )٢٣٠(‘‘ورفعت لك درجة

    فضل استالم احلجر األسود

  
 الركنني احلجر األسود والركن     يف استالم  عليه وسلم    قال رسول اهللا صلى اهللا    

 إن مسحهما كفارة    ’’لفظ  يف  و)٢٣١(‘‘ إن استالمهما حيط اخلطايا    ’’اليماين  
  )٢٣٢(‘‘للخطايا

   فضل الطواف
                                  

 ١١١٣حسنه األلباين لغري يف الترغيب  ، ٢٣٤١ الطرباين يف األوسط 230
 ١١٣٩صححه األلباين لغريه يف الترغيب  ، ٢/٣  أمحد231
 ١١٣٩صححه األلباين لغريه يف الترغيب  ، ٩٥٩ الترمذي232
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 من طاف أسـبوعا حيـصيه وصـلى         ’’قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      
ال كتب له عشر    ما رفع رجل قدما وال وضعها إ      ’’ ‘‘ركعتني كان كعدل رقبة   

  )٢٣٣(‘‘حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات

   فضل ركعتي الطواف
 ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة مـن        ’’قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

  )٢٣٤(‘‘بين إمساعيل عليه السالم

  فضل ماء زمزم 

  
 خري ماء على وجه األرض ماء زمـزم       ’’قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        و )٢٣٥(‘‘فيه طعام الطعم وشفاء السقم      
  )٢٣٦(‘‘وشفاء سقم زمزم طعام طعم’’وسلم

                                  
 ١١٣٩صححه األلباين لغريه يف الترغيب  ، ٢/٣  أمحد233
حسنه األلباين لغريه يف  ، ١٨٨٧ابن حبان  ، ١٠٨٢البزار ،  الطرباين يف الكبري 234

 ١١١٢الترغيب 
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 كنا نسميها شباعة يعين زمزم وكنـا        ’’عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال        
  )٢٣٧(‘‘جندها نعم العون على العيال

ـ         ’’قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      و ربته  ماء زمزم ملا شرب لـه إن ش
تستشفي شفاك اهللا وإن شربته لشبعك أشبعك اهللا وإن شربته لقطع ظمئـك             
قطعه اهللا وهي هزمة جربائيل عليـه الـسالم وسـقيا اهللا إمساعيـل عليـه                

  )٢٣٨(‘‘السالم

   فضل السعي

  
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

                                                                             
  ١١٦١حسنه األلباين يف الترغيب  ، ١١١٦٧ الطرباين يف الكبري 235
وشفاء  ، طعام يشبع من أكله ، ١١٦٢صححه األلباين يف الترغيب  ، ١١٦٩  البزار236

 من األمراض
 ١١٦٣صححه األلباين لغريه يف الترغيب  ، ١٠٦٣٧ الطرباين يف الكبري 237
 حسنه األلباين لغريه يف الترغيب، وصححه  ١/٤٧٣ احلاكم ، ٢/٢٨٩ الدارقطين 238

١١٦٤   
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  )٢٣٩(‘‘ واملروة كعتق سبعني رقبةطوافك بالصفا’’

   فضل عرفة

  
وقوفك بعرفة فإن اهللا عز وجل يقـول        ’’هللا صلى اهللا عليه وسلم    قال رسول ا  

ملالئكته يا مالئكيت ما جاء بعبادي قالوا جاؤوا يلتمسون رضـوانك واجلنـة             
فيقول اهللا عز وجل فإين أشهد نفسي وخلقي أين قد غفرت هلم ولو كانـت               

  )٢٤٠(‘‘ذنوم عدد أيام الدهر وعدد رمل عاجل
وقوفك عشية عرفة فإن اهللا يهبط إىل       ’’يه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عل     و

 من كل فج عميق      شعثاً جاءوينمساء الدنيا فيباهي بكم املالئكة يقول عبادي        
يرجون جنيت فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر املطر أو كزبد البحر             

  )٢٤١(‘‘لغفرا أفيضوا عبادي مغفورا لكم وملن شفعتم له 

                                  
حسنه األلباين لغريه يف  ، ١٨٨٧ابن حبان  ، ١٠٨٢البزار ،  الطرباين يف الكبري 239

 ١١١٢الترغيب 
  ١١١٣حسنه األلباين لغري يف الترغيب  ، ٢٣٤١ الطرباين يف األوسط 240
حسنه األلباين  ، ١٨٨٧ابن حبان  ، ١٠٨٢البزار ، الطرباين يف الكبري  ٢/٢٢٤املسند  241

 ١١٣١ ، ١١١٢ لغريه يف الترغيب
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  املزدلفة  فضل

  
تاين جربائيل عليه السالم آنفا فأقرأين      أ’’ اهللا صلى اهللا عليه وسلم    ال رسول   ق

هل عرفات وأهل املشعر وضمن     لسالم وقال إن اهللا عز وجل غفر أل       من ريب ا  
عنهم التبعات فقام عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقال يا رسول اهللا هذا لنا               

ل عمـر بـن     خاصة قال هذا لكم وملن أتى من بعدكم إىل يوم القيامة فقـا            
  )٢٤٢(‘‘ اخلطاب رضي اهللا عنه كثر خري اهللا وطاب

   فضل رمي اجلمار

  
  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  )٢٤٣(‘‘ت ة رميتها تكفري كبرية من املوبقا رميك اجلمار فلك بكل حصا’’

                                  
   ١١٥١صححه األلباين لغريه يف الترغيب ، رواه ابن املبارك  242
حسنه األلباين لغريه يف  ، ١٨٨٧ابن حبان  ، ١٠٨٢البزار ،  الطرباين يف الكبري 243

 ١١١٢الترغيب 
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رميك اجلمار قال اهللا    ’’ )٢٤٤(‘‘إذا رميت اجلمار كان لك نورا يوم القيامة       ’’
لَم نفْس ما أُخِفي لَهم ِمن قُرِة أَعيٍن جزاًء ِبما كَانوا يعملُونَ             فَال تع  {عز وجل   

   )٢٤٥(‘‘]١٧  السجدة [}

   فضل ذبح اهلدي

  
  )٢٤٦(‘‘ حنرك فمذخور لك عند ربك’’قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

   فضل احلالقة

  
 شعرة حلقتها   حلقك رأسك فلك بكل   ’’قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

قال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه          و )٢٤٧(‘‘خطيئةحسنة وميحى عنك ا     

                                  
  ١١٥٦رغيب توصححه األلباين يف ال، اكم وصححه حلا، خزمية ابن  244

   ١١١٣لباين لغري يف الترغيب حسنه األ ، ٢٣٤١ الطرباين يف األوسط 245
حسنه األلباين لغريه يف  ، ١٨٨٧ابن حبان  ، ١٠٨٢البزار ،  الطرباين يف الكبري 246

   ١١١٢الترغيب 
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حلقك رأسك فإنه ليس من شعرك شعرة تقع يف األرض إال كانـت             ’’وسلم
  )٢٤٨(‘‘لك نورا يوم القيامة 

  فضل الصالة يف احلرم 
صالة يف مسجدي أفضل مـن ألـف        ’’قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

إال املسجد احلرام وصالة يف املسجد احلرام أفضل من مائـة           صالة فيما سواه    
أحق املساجد أن    ’’ صلى اهللا عليه وسلم     وقال )٢٤٩(‘‘ألف صالة فيما سواه   

يزار وتشد إليه الرواحل املسجد احلرام ومسجدي وصالة يف مسجدي أفضل           
  )٢٥٠(‘‘من ألف صالة فيما سواه من املساجد إال املسجد احلرام

   فضل طواف الوداع

                                                                             
حسنه األلباين لغريه يف  ، ١٨٨٧ابن حبان  ، ١٠٨٢البزار ،  الطرباين يف الكبري 247

 ١١١٢الترغيب 
 ١١١٣ الترغيب  يفهحسنه األلباين لغري ، ٢٣٤١ الطرباين يف األوسط 248

  ١١٧٣صححه األلباين يف الترغيب   ،ابن ماجه،  املسند 249
  ١١٧٥ يف الترغيب  لغريهصححه األلباينو، البزار  250
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طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف      ’’قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      

يأيت ملك حىت يضع يديه بني كتفيك فيقـول اعمـل فيمـا              ، وال ذنب لك  
قال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه         و)٢٥١(‘‘تستقبل فقد غفر لك ما مضى     

طوافك بالبيت إذا ودعت فإنك خترج من ذنوبك كيـوم ولـدتك            ’’وسلم
  )٢٥٢(‘‘أمك

  جيده احلاج إذا ماتما 
 فمات كتب له أجـر      من خرج حاجاً  ’’قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        

 فمات كتب له أجر املعتمر إىل يـوم         احلاج إىل يوم القيامة ومن خرج معتمراً      
  )٢٥٣(‘‘القيامة

بينا رجل واقف مع رسول اهللا صلى اهللا      ’’عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال        
ع عن راحلته فأقصعته فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه          عليه وسلم بعرفة إذ وق    

                                  
حسنه األلباين لغريه يف  ، ١٨٨٧ابن حبان  ، ١٠٨٢البزار ،  الطرباين يف الكبري 251

 ١١١٢الترغيب 
 ١١١٣لترغيب  يف اهحسنه األلباين لغري ، ٢٣٤١ الطرباين يف األوسط 252
 ١١١٤صححه األلباين لغريه يف الترغيب  ، ١١/٦٣٧ أبو يعلى 253
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وسلم اغسلوه مباء وسدر وكفنوه بثوبيه وال ختمروا رأسه وال حتنطوه فإنـه             
  )٢٥٤(‘‘يبعث يوم القيامة ملبيا

  جاكفالة احل فضل: ًثالثا 
 احلج كان له من األجر مثل ما نال احلـاج          أداءمن تكفل مبساعدة غريه على      

، من جهز غازياً    ’’ احلجة لقوله صلى اهللا عليه وسلم        من أجور وخريات هذه   
أو فطر صائماً كان له مثل أجورهم مـن         ، أو خلفه يف أهله     ، أو جهز حاجاً    

  )٢٥٥(‘‘ أجورهم شيء غري أن ينقص من
ويزاد على ذلك أن هذا احلاج من شكره هللا أن يدعو ملن مكنـه مـن آداء                 

اء األخ ألخيه بظهر الغيب جماب      احلجة وأقل ما يقدمه له الدعاء باملغفرة ودع       
وملـن   يغفر للحـاج  ’’ صلى اهللا عليه وسلم      هلوقودعائه له باملغفرة جماب ل    

اللهم اغفـر للحـاج وملـن اسـتغفر لـه           ’’ويف لفظ   ‘‘استغفر له احلاج    
  )٢٥٦(‘‘احلاج

                                  
 ١٢٦٧ البخاري254
صححه األلباين يف صحيح الترغيب  ، ٣٣٣٠والنسائي يف الكربى  ، ٢٠٦٤ابن خزمية  255

١٠٧٨   
 ١/٤٤١ واحلاكم ٢٢٥٠٦ وابن خزمية  ١٠٨٩ الطرباين يف الصغري ، ١٠٧٢ البزار 256

 ١٦٦١لترغيب حسنه حمققوا ا، وصححه 
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والنفقة اليت تنفق على احلاج من أعظم النفقات ألا كالنفقة يف سبيل اهللا أي              
قال رسول اهللا صلى اهللا     هاد ومع ذلك اهللا خيلفها على صاحبها        كالنفقة يف اجل  

ويف لفظ  ‘‘النفقة يف احلج كالنفقة يف سبيل اهللا بسبعمائة ضعف        ’’عليه وسلم   
الـدرهم  فيه  احلج يف سبيل اهللا النفقة ’’قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     

ـ  ’’عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قـال          ف )٢٥٧(‘‘بسبعمائة   ول اهللا  أراد رس
صلى اهللا عليه وسلم احلج فقالت امرأة لزوجها أحججين مع رسول اهللا صلى             
اهللا عليه وسلم فقال ما عندي ما أحججك عليه فقالت أحججين على مجلك             
فالن قال ذاك حبيس يف سبيل اهللا عز وجل فأتى رسول اهللا صلى اهللا عليـه                

احلج معك فقلت مـا      وإا سألتين    السالموسلم فقال إن امرأيت تقرأ عليك       
عندي ما أحججك عليه قالت أحججين على مجلك فالن فقلت ذاك حبـيس    

أما إنك لو أحججتها عليـه       صلى اهللا عليه وسلم   يف سبيل اهللا عز وجل فقال       
لو أعطيتـها   ’’ صلى اهللا عليه وسلم   ويف رواية قال    )٢٥٨(‘‘كان يف سبيل اهللا     

  )٢٥٩( ‘‘خلفها اهللا لكعطيتها من نفقتك أمجلك كان يف سبيل اهللا ولو أ

                                  
 والطرباين يف األوسط والبيهقي  ٥/٣٥٥ أمحد قال رواه ١٦٨٠املنذري يف الترغيب  257

 وإسناد أمحد حسن
   ١١١٧حسنه األلباين يف صحيح الترغيب  ، ٣٠٧٧ابن خزمية  ، ١٩٩٠ أبو داود 258
 ورجال الطرباين ٢٢/٣٢٤الطرباين يف الكبري  ، ١١٥١اهليثمي يف امع  رواه البزار  259

 رجال الصحيح
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  الرابع فصل ال

  
  

    أدعية تتناسب مع املناسك

  
     رؤية البيتعند ما يتناسب من الدعاء

  حينا ربنا بالسالم ، ومنك السالم ،  أنت السالم اللهم 
م     وزد ،   وبـراً   ومهابةً وتكرمياً،   وتشريفاً زد هذا البيت تعظيماً   الله

 وتكرمياً، تعظيما وتشريفا   ، ه   ممن حجه واعتمر    ،من عظمه وشرفه  
 وكما ينبغي لكـرم      ، كما هو أهله    ،كثرياًاحلمد هللا   ،   وبراً هابةًوم
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، ورآين لذلك أهال  ، احلمد هللا الذي بلغين بيته      ، وجهه وعز جالله    
  واحلمد هللا على كل حال

  وقد جئتك لذلك ،  إنك دعوت إىل حج بيتك احلرام اللهم 
 أنتال إله إال ،  يل شأين كلهوأصلح ،واعف عين، تقبل ميناللهم  

  
      استالم احلجرعند ما يتناسب من الدعاء

  باسم اهللا واهللا أكرب  
 لسنة نبيـك    وإتباعاً  ، بعهدك  ووفاءً  ، بكتابك  وتصديقاً  ، بك إمياناً 

 حممد صلى اهللا عليه وسلم

  
      بني الركننيما يتناسب من الدعاء

 }   نا ِفي الدا آِتننبر            ـذَابـا عِقنةً ونـسِة حِفـي الْـآِخرةً ونسا حي
   ]٢٠١ البقرة[ }الناِر 

   ة أين أسألك العفو والعافية يف الدنيا واآلخراللهم 

 إذا جاء الركن اليماين قال 
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  واخلف يل عن كل غائبة خبري،  قنعين مبا رزقتين اللهم 
م   رب ،   مغفـوراً  باًوذن،   مشكوراً وسعياً،   مربوراً  اجعله حجاً  الله

رب قـين    ، وأنت األعز األكرم  ، واعف عما تعلم    ، اغفر وارحم   
 شح نفسي 

  
    دنا من الصفاإذا  ما يتناسب من الدعاء

 ِإنَّ الصفَا والْمروةَ ِمن شعاِئِر اللَِّه فَمن حج الْبيت أَِو اعتمر فَال             {قرأ   
   طَّوِه أَنْ يلَيع احنج          ِليمع اِكرش راً فَِإنَّ اللَّهيخ عطَوت نما وِبِهم ف{  

   نبدأ مبا بدأ اهللا به ]١٥٨ البقرة[
وهو علـى   ، له امللك وله احلمد     ، ال إله إال اهللا وحده ال شريك له          

، ونصر عبده   ،  أجنز وعده     ،ال إله إال اهللا وحده    ، كل شيء قدير  
  وهزم األحزاب وحده 

   ثالث مرات ويكرر ذلك  بنيودعوي

    وطواعيتك وطواعية رسولك ، اعصمين بدينكاللهم 
     جنبين حدودكاللهم 
، وحيب مالئكتـك وأنبيـاءك ورسـلك        ،  اجعلين ممن حيبك     اللهم 

  وعبادك الصاحلني 
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 وإىل عبادك الصاحلني ،  حببين إليك وإىل مالئكتك وإىل رسلك اللهم 
م   واغفـر يل يف اآلخـرة      ،   وجنبين العسرى   ، يسرين لليسرى  الله

 واجعلين مـن ورثـة جنـة         ، واجعلين من أئمة املتقني     ، واألوىل
  واغفر يل خطيئيت يوم الدين ، النعيم 

        وإنك ال ختلف امليعاد، قلت قولك احلق ادعوين أستجب لكم اللهم  
م    وال ترتعه مـين حـىت        ، فال ترتعين منه    ، إذ هديتين لإلسالم   الله

  إلسالمتوفاين على ات
 وال تؤخرين لسوء الفنت، ال تقدمين إىل العذاب اللهم  

  
  
  

  
  ه يف عرف ما يتناسب من الدعاء

حيىي ومييت  ،  له امللك وله احلمد       ،ال إله إال اهللا وحده ال شريك له        
  وهو على كل شيء قدير
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أكرب ، اهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد اهللا        ،  اهللا أكرب وهللا احلمد      اهللا أكرب  
 له امللك وله     ،ال إله إال اهللا وحده ال شريك له        مداهللا أكرب وهللا احل   

  احلمد 

  واغفر يل يف اآلخرة واألوىل ، وقين بالتقوى ، أهدين باهلدى اللهم  
م     ، وتعلم سري وعالنـييت     ، وتسمع كالمي   ، إنك ترى مكاين    الله

املـستغيث  ،  أنا البائس الفقـري       ،خيفى عليك شيء من أمري     وال
 أسألك مـسألة     ،املقر املعترف بذنبه  ،  الوجل املشفق     ،ستجريامل

وأدعـوك دعـاء    . وأبتهل إليك ابتهال املذنب الذليل      ، املسكني  
،  وذل لـك جـسده    ، من خشعت لك رقبته     ، اخلائف الضرير   

  وفاضت لك عينه 
ومن أوىل  ،   وقد خلقتين ضعيفاً    ، من أوىل بالزلل والتقصري مين     إلهي 

أطعتـك  ، وأمرك يب حميط    ،  سابق   وعلمك يفّ ،  بالعفو عين منك  
فأسـألك  ، وعصيتك بعلمك واحلجـة لـك       ، بإذنك واملنة لك    
أن ، وبفقري إليك وغناك عين     ، وانقطاع حجيت    بوجوب حجتك 
   تغفر يل وترمحين

 شهادة أن ال إلـه إال        ، أطعتك بنعمتك يف أحب األشياء إليك      اللهم 
فـاغفر يل  ، الشرك بك ، ليك  ومل أعصك يف أبغض األشياء إ       ،اهللا

  ما بينهما 
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وأقرم بالكفاية من املتـوكلني     ،  أنت أنس املؤنسني ألوليائك      اللهم 
وسري ،  وتطلع على سرائرهم      ،تشاهدهم يف ضمائرهم  ، عليك  
آنسين ،  إذا أوحشتين الغربة      ، وأنا إليك ملهوف    ،وفشكلك م 

، رة بـك     جلأت إليك اسـتجا     ، اهلموم يعلكثرت  وإذا  ، ذكرك  
  ومصدرها عن قضائك، علما بأن أزمة األمور بيدك 

م   وأنقـذتين مـن   ، وبصرتين من عماي ،  قد آويتين من ضناي    الله
وما أؤمـل يف عاجـل      ،  أسألك ما يتم به فوزي        ،جهلي وجفائي 

مث ما ال أبلغ أداء شكره وال أنال        ، ومأمول أجلي ومعادي    ، دنياي  
أن هيجت قليب القاسي    ، امك  إال بتوفيقك وإهل  ، إحصاءه وذكره   

ت أركاين الضعيفة لزيارة عتيق     يوقو، على الشخوص إىل حرمك     
، ليلـك   خب اقتداًء، ونقلت بدين إلشهادي مواقف حرمك      ، بيتك  
 آلثـار خريتـك وأنبيائـك       وإتباعاً  ، على مثال رسولك   واحتذاًء

وأدعوك يف مواقف األنبياء علـيهم      ، مسالالوعليهم  ، وأصفيائك  
دعاء من أتـاك    ، ومساجد الشهداء   ، ومناسك السعداء   ،  السالم

،  ولقـضاء نـسكه مؤديـاً     ،  عن وطنه نائيـاً   ،  لرمحتك راجياً 
،   ملبيـاً  اًعيولربه عز وجل دا   ،  ولكتابك تالياً ،  ولفرائضك قاضياً 

دعاء ،  وجبرمه عاملاً ،  ولنفسه ظاملاً ،  ولذنبه خاشياً ،  ولقلبه شاكياً 
 واشـتدت    ،وتصرمت أيامه ، رت ذنوبه   وكث ، من عمت عيوبه    

 وال   ،دعاء من ليس لذنبه سواك غـافراً      ،  وانقطعت مدته     ،فاقته
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وال لكسره غـريك    ،  وال لضعفه غريك مقوياً   ،  لعيبه غريك مصلحاً  
 وال ملا يتخوف من حر ناره        ، وال ملأمول خري غريك معطياً    ،  جابراً

  غريك معتقاً
 أسـألك أن ال  ،  يف شهر حـرام  ، وقد أصبحت يف بلد حرام   اللهم 

، وال أخيب الراجني لـديك      ، جتعلين أشقى خلقك املذنبني عندك      
وال أخسر املنقلبني من    ، وال أحرم اآلملني لرمحتك الزائرين لبيتك       

  بالدك
م   ومن توبيخي نفسي ما قد     ،  وقد كان تقصريي ما قد عرفت         الله

 قـد   فكم من كرب منـه    ، ومن مظاملي ما قد أحصيت      ، علمت  
ودعـاء قـد    ، وهم قـد فرجـت      ، ت  يومن غم قد جل   ، جنيت  

منـك النعمـاء    ، ورخاء قد أنلت    ، وشدة قد أزلت    ، استجبت  
 ومين اجلفاء وطول االستقصاء والتقصري عن أداء         ،وحسن القضاء 

حاجيت  من، فال مينعك من إعطائي مسأليت      ، لك النعماء ، شكرك  
وما تعلم مـن    ، قصريي  ما تعرف من ت   ، إىل حيث انتهى هلا سؤايل      

  ذنويب وعيويب 
م      وأضع لك خدي     ،وانصب لك وجهي طالبا   ، فادعوك راغبا   الله

وأصلح الفساد مـن    ، وارحم ضعفي   ، فتقبل دعائي   ،   راهباً مذنباً
   واجعل فيما عندك رغبيت  ،وأقطع من الدنيا مهي وحاجيت، أمري 
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م   املفلوج ، اؤهم  املقبول دع ،  واقلبين منقلب املدركني لرجائهم      الله
  ،احملطـوط خطايـاهم   ، املغفور ذنبهم   ، املربور حجهم   ، حجتهم  

 منقلب من ال يعصي لك بعـده         ،املرشود أمرهم ، املمحو سيئام   
وال حيمل بعده   ،  وال يركب بعده جهال   ،  وال يأيت بعد مأمثا       ،أمرا
، ولـسانه بـشكرك     ، منقلب من عمرت قلبه بـذكرك       ،  وزراً

وشـرحت  ،  قلبه   ىواستودعت اهلد   ، من بدنه  وطهرت األدناس 
وأغضـضت  ، وأقررت بعفوك قبل املمات عينه        ،باإلسالم صدره 
يـا أرحـم    ، واستشهدت يف سـبيلك نفـسه       ، عن املآمث بصره    

 وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وسـلم تـسليماً    ، الرامحني  
 العلـي   وال حول وال قوة إال باهللا     ، كما حتب ربنا وترضى     ،  كثرياً

 العظيم 

  

  
      ما يتناسب من الدعاء عند املشعر

  ،كما هـديتنا  ، فوفقنا لذكرك   ، وأريتنا إياه   ، كما وقفتنا فيه    اللهم   
  قول احلقبقولك ، كما وعدتنا ، واغفر لنا وارمحنا 
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     ما يتناسب من الدعاء عند اجلمرات

   به يف عرفة ويقوليدعو مبا دعا 
  وذنبا مغفورا، ورا  اجعله حجا مرباللهم 
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 الفصل اخلامس

 
 أصل األنساك أعمال صاحلة

هذه األنساك اليت يأيت ا احلجاج إا يف األصل أفعال قدمها هللا عباد صاحلني 
بإخالص فكافئهم اهللا بأن جعلها أنساك يأيت ا احلجاج من بعدهم وهذه 

  قصتهم
أرض ) ٢٦٠(وجته سـارة  إبراهيم عليه السالم ملا هاجر من بالد قومه نزل بز         

وكان على مصر جبار من اجلبابرة امسه عمرو بن امرئ القـيس بـن              ، مصر  
وشاهدها الرجل  ، ) ٢٦٢(وكانت سارة قد أعطيت شطر احلسن     ، ) 261( سبأ  

                                  
   نقله عن ابن قتيبة٦/٤٥٢ابن حجر يف الفتح  260
   نقله من كتاب التيجان٦/٤٥١ابن حجر يف الفتح  261
  ٦/٤٥٢ابن حجر يف الفتح  ‘‘أعطي يوسف وأمه شطر احلسن يعين سارة’’ وعند أيب يعلى ، مسلم   262
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الذي كان يبيع القمح إلبراهيم وهي تطحن فنم على إبراهيم عنـد امللـك              
حسن النساء وال   نزل ها هنا بأرضك رجالً معه امرأة من أ        : فقال له ، ) ٢٦٣(

دخلت عليـه   أُ، فلما   يت ا للملك    فأ، ينبغي أن تكون لغريك ، فأرسل إليها        
  ) ٢٦٤(ملا رآها مل يتمالك أن بسط يده إليها ، ذهب يتناوهلا 

فدعت وقالت اللهم إن كنت تعلم أين آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي            
، يدة  فقبضت يده قبضة شـد    ) ٢٦٥(إال على زوجي فال تسلط علي الكافر        

فقال هلا ادعي اهللا أن ، )  ٢٦٦(واختنق حىت صار كأنه مصروع يركض برجله     
فدعت اهللا قالت اللهم إن ميت يقولوا هي اليت قتلته          ، يطلق يدي وال أضرك     

مث تناوهلا الثانية فقبضت يده أشد من القبضة األوىل         ، فأرسل اهللا يده وأطلق     ، 
  فأطلق ، فدعت اهللا ، ك فقال هلا ادعي اهللا أن يطلق يدي وال أضر، 

وقال له إنك مل تأتين بإنسان ، ، ) ٢٦٧(فدعا بعض حجبته ودعا الذي جاء ا 
أن إمنا أتيتين بشيطان ، وكانوا قبل اإلسالم يعظمون أمر اجلن جداً ويرون 

كل ما وقع من خوارق العادة من فعلهم وتصرفهم وملا وقع له من الصرع 
وهبها هلا ، إىل إبراهيم وأخدمها هاجر بسببها عظم أمرها فقال أرجعوها 

                                  
   نقله من كتاب التيجان٦/٤٥٢ابن حجر يف الفتح  263
  ١٥/١٢٣مسلم  264
 ٦/٤٥٣ر يف الفتح ابن حج 265
 ٦/٤٥٣ابن حجر يف الفتح  266
  مسلم  267
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وقال هذه ال تصلح أن ، لتخدمها ألنه أعظمها أن ختدم نفسها يف الطحن 
وكانت هاجر من قرية ، أخرجوها من أرضي وأعطاها هاجر ، ختدم نفسها 

قبل أن يستوىل على مصر ابن ) ٢٦٨(بصعيد مصر كان أبوها من ملوك القبط 
  سبأ 

ظت اهللا ألنه يف ذلك الوقت مل يكن أحد على وجـه            فحفظ اهللا سارة اليت حف    
وحلفظها فرجهـا ونفـسها هللا      ، )٢٦٩ (هاألرض يعبد اهللا إال إبراهيم وزوجت     

ولزوجها حفظها اهللا فلم ميكن الفاجر من أن ينال منها شـيء وأرجعهـا اهللا            
  لزوجها ومعها هاجر هدية لتكون آمة هلا 

وقالت له رد   ) ٢٧٠(راهيم يصلي   فأتت سارة إىل إبراهيم ومعها هاجر وكان إب       
  اهللا كيد الكافر الفاجر واخدمين هاجر 

قالت سارة إلبـراهيم    وعاد إبراهيم إىل أرض الشام بزوجته وآمتها هاجر مث          
 كلعل اهللا يرزق   عليه السالم إن الرب قد حرمين الولد، فادخل على أميت هذه          

ملت فحا  ه السالمدخل إبراهيم علي فلما وهبتها سارة إلبراهيم و     .منها ولداً 
 فهي أمجل نساء البشر ومل حتمل غارت منهاودخلت يف سارة غرية النساء ف     منه  

                                  
  القبط لفظة تطلق على سكان مصر وال عالقة هلا بدين سكاا ٦/٤٥٣ابن حجر يف الفتح  268
  ٣٣٥٨كما جاء عند البخاري  269
أمر بإدخال إبراهيم وسارة عليه مث حنى إبـراهيم إىل          ’’ذكر من كتاب التيجان أن امللك ملا        ابن حجر    270

 ‘‘ القصر وقام إىل سارة، فجعل اهللا القصر إلبراهيم كالقارورة الصافية فصار يرامها ويسمع كالمهما              خارج
 ٦/٤٥٤الفتح 
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بعدما ولدت هـاجر    اشتدت ا الغرية    و، من زوجها وهذه آمتها حتمل منه       
اختذت هاجر منطقا فشدت به وسطها وهربت وجـرت         حىت  ) ٢٧١(إمساعيل  

رج إن خي إبراهيم  فأمر  ربانية  فجاءت احلكمة ال   ، ذيلها لتخفي أثرها على سارة    
  ) ٢٧٢ ( ومحلوا على الرباقبينهماالرتاع فصل  لبإمساعيل وأمه إىل مكة

، حىت وضعها عند البيِت عند       جاء ا إبراهيم وباِبنها إمساعيلَ وهي ترِضعه      و
، وليس ا    ، وليس مبكةَ يومئٍذ أحد      فوق زمزم يف أعلى املسجدِ     )٢٧٣ (دوحٍة
، ووضع عندمها ِجراباً فيِه متر وِسقاًء فيِه ماٌء، مث قَفَّـى             وضعهما هنالك ماٌء ف 

يا ِإبراهيم أين تذهب وتتركنا ذا      : ، فتِبعته أم ِإمساعيلَ فقالت     ِإبراهيم منطِلقاً 
، وجعـلَ ال      ، فقالت له ذلك ِمراراً     الوادي الذي ليس فيه ِإنس وال شيء      

. إذَن ال يـضيعنا   : قالت. نعم: آهللا أمرك ذا ؟ قال    : فقالت له . ليهايلتِفت إِ 
فانطلق إبراهيم، حىت إذا كان عند الثنية حيث ال يرونه استقبل بوجهه البيت،        

 ِبـواٍد   ي أَسكَنت ِمن ذُريتِ   يربنآ ِإن {: رفع يديه فقال  مث دعا ؤالء الدعوات و    
   حىت قوله).إبراهيم (}) ٣٧(غَيِر ِذى زرٍع 

 لَعلَّهم يشكُرونَ   لثَّمٰرِتٱ من   رزقْهمٱ تهِوى ِإلَيِهم و   لناِسٱ من   دةً أَفْئِ جعلْٱ فَ {
  ).إبراهيم(} ) ٣٧(

                                  
  ٤/١٥ابن كثري  . إمساعيل عليه السالم ولد وإلبراهيم عليه السالم ست ومثانون سنة 271
  لسان العرب مادة برق. الرباق دابة األنبياء تشبه الربق يف سرعتها   272

  وحة شجرة كبرية كانت موجودة جبوار موضع بئر زمزم احلايل مكان املسجدالد 273
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   أصل السعي
 أم إمساعيل ترضع وتشرب من ذلك املاء، حىت إذا نفذ ما يف السقاء              وجعلت

ر إليه يتلوى فانطلقت كراهية أن تنظـر        عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظ    
إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل يف األرض يليها، فقامت عليه مث اسـتقبلت             

 من الصفا حىت إذا بلغت      هبطتف. الوادي تنظر هل ترى أحداً؟ فلم تر أحداً       
بطن الوادي رفعت طرف درعها، مث سعت سعي اإلنـسان اهـود، حـىت              

فقامت عليها، ونظرت هل ترى أحداً؟ فلم تر        جاوزت الوادي، مث أتت املروة      
  )٢٧٤(فلذلك سعى الناس بينهما . أحداً، فعلت ذلك سبع مرات

    أصل فلق زمزم  
، فـِإذا   خري  إن كان عندك    أغث  : أشرفَت على املروِة مسعت صوتاً فقالت      ملا

 ،األرض   علـى    ، فبحثَ بعِقبِه أو جبناحهِ     عند موضِع زمزم  جربيل  هي بامللَِك   
، وجعلت تغِرف مـن      ، فجعلَت تحوضه وتقول بيِدها هكذا      حىت ظهر املاءُ  

غِرفبعدما ت فوري املاِء يف ِسقائها وهو  

                                  
  ٣٣٦٤البخاري  274
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يرحم اهللا أم إمساعيلَ لو تركَت زمزم أو لو مل تغِرف من املاء لكانت زمزم عيناً             
 ال ختـافوا الـضيعة    : ال هلا امللَك  فق فشِربت وأرضعت ولَدها  . )٢٧٥ (معيناً

  ، وإنَّ اهللا ال يضيع أهلَه ، فِإنَّ ها هنا بيت اهللا يبين هذا الغالم وأبوه)٢٧٦(
فعلمت أن  ، أنه سوف يبين البيت هو وأبوه       ، واطمأنت على ابنها ذا اخلرب      

فهذه قصة فلق زمزم اليت كانت منة مـن اهللا هلـذه            ، ابنها سيكرب ويترعرع    
رأة اليت أخلصت يف تفويض أمرها هللا وطاعته يف مقامها مع ولدها يف هـذا               امل

  الوادي الذي مل يكن به أنيس 
 األرِض كالرابية    )٢٧٧ (وكان البيت ذ عن ميينِه        مرتفعاً منتأتيِه السيولُ فتأخ ،

    ومشالِه
حىت مرت م    ، ذي مباء زمزم فيكفيها عن الطعام والشراب      غتتهاجر  كانت  و
، فَرأوا  ، فرتَلوا يف أسفَِل مكةَ  مقِبلني من طريِق كَداء  ،) ٢٧٨ (قة من جرهم  رف

                                  
  أي ظاهراً جارياً على وجه األرض 275
 ” ‘‘ال ختايف على أهل هذا الوادي ظمأ فإا عني يشرب ا ضيفان اهللا              ” ‘‘ ء  ال ختايف أن ينفد املا     ” 276

 ٦/٤٦٣ابن حجر يف الفتح ‘‘فقالت بشرك اهللا خبري
بعث اهللا جربيل إىل آدم فأمره      ” ، عبد الرزاق ‘‘بنته املالئكة قبله    : ، وقيل  أن آدم أول من بىن البيت     ”  277

مث أمره بالطواف به وقيل له أنت أول النـاس وهـذا أول بيـت وضـع للنـاس                    ، ببناء البيت فبناه آدم   
وال يعلمون مكانه حـىت بـوأه اهللا        ، وكان األنبياء حيجونه      ملا كان زمن الطوفان رفع البيت     ” ، البيهقي‘‘

ذكر الروايات وضعفها األلباين     ، ٦/٤٦٣ذكر هذه الرواية ابن حجر يف الفتح        ،  ‘‘إلبراهيم وأعلمه مكانه  
   ٥١٠يف الثمر املستطاب 
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، لَعهدنا ذا الوادي وما      ِإنَّ هذا الطائر لَيدور على ماء     : ، فقالوا  طائراً عائفاً 
،  ، فرجعوا فأخربوهم باملـاءِ     ، فأرسلوا جرياً أو جِريِني فِإذا هم باملاء        فيه ماء 
 نعم: أتأذَنني لنا أن نِرتلَ عندِك ؟ فقالت      : وا وأم إمساعيلَ عند املاء فقالوا     فأقبل

  ووجدوا أن أم إمساعيل حتب األنس       .نعم: قالوا ، ، ولكن ال حق لكم يف املاء      
 ، ، وشب الغالم وتعلَّم العربيةَ منهم      ، وأرسلوا إىل أهِليهم فرتلوا معهم      فرتَلوا
 إمساعيلحىت سار أفصح من جرهم بالعربية ف       ، وأبيه عربيا مل يكن لسان أمه     و

   )٢٧٩ (أول من فتق اهللا لسانه بالعربية املبينة

   قصة ذبح إمساعيل
كان إبراهيم عليه السالم يذهب يف كل وقت يتفقد ولده وأم ولده بـبالد              و

هاجر كل شهر على الرباق يغدو غدوة       إمساعيل وأمه   كان يزور   ف) ٢٨٠ (فاران
إمساعيـل  كرب  وملا  ينظر يف أمرمها     ل ة مث يرجع فيقيل يف مرتله بالشام      فيأيت مك 

                                                                             
، وكان جرهم وأخوه قطـورا       هو ابن قحطان بن عامر بن شاخل بن أرفخشد بن سام بن نوح            جرهم   278

، وكان رئيس جرهم مضاض بن عمرو ورئيس قطورا الـسميدع            ند تبلبل األلسن  أول من تكلم بالعربية ع    
ذكر هذا ابن حجـر يف الفـتح         ، وكانت جرهم يومئذ بواد قريب من مكة      ، ويطلق على اجلميع جرهم     

٦/٤٦٤ 
  ٦/٤٦٤حسن هذه الرواية من كتاب النسب ابن حجر يف الفتح  279
  أرض احلجاز 280
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يتحمل  وأصبح،  شب وارجتل    وترعرع وصار يذهب مع أبيه وميشي معه وقد       
  مع أبيه يف أمور دنياه معينا له على أعمالهالسعي 

  بن ثالث عشرة سنةإمساعيل يومئذ فآما االختبار العظيم وكان 
}  علَغَ ما بفَلَم  ٱهىعأي شب وصار يسعى يف مصاحله      ) ١٠٢الصافات  ( } لس

ملا أطاق ما يفعله أبوه من السعي والعمـل، رأى إبـراهيم عليـه              أي   ،كأبيه
  . السالم يف املنام أنه يؤمر بذبح ولده هذا

  يوم الرتوية أصل سبب تسمية 
ك فلمـا   رأى إبراهيم يف ليلة التروية كأن قائال يقول إن اهللا يأمرك بذبح ابن            

من اهللا أم حلم من الشيطان فسمي       رؤية   هأصبح روى يف نفسه أي فكر أهذ      
  ) ٢٨١ (يوم التروية

   يوم عرفةأصل سبب تسمية 
فلما كانت الليلة الثانية رأى ذلك أيضا وقيل له الوعد فلما أصبح عرف أن              

  ذلك من اهللا فسمي يوم عرفة 
 وجل خلليله يف أن يذبح هذا       هذا اختبار من اهللا عز    فكان   رؤيا األنبياء وحي  و

الولد العزيز الذي جاءه على كرب، وقد طعن يف السن، بعد ما أمر بأن يسكنه               

                                  
  د فيه احلجاج باملاء قبل ذهام إىل عرفةوأيضاً ألن هذا اليوم كان يتزو 281
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هو وأمه يف بالد قفر، وواد ليس به حسيس وال أنيس، وال زرع وال ضرع،               
  فامتثل أمر اهللا يف ذلك، وتركهما هناك ثقة باهللا وتوكالً عليه

  .هما من حيث ال حيتسبانفجعل اهللا هلما فرجاً وخمرجاً، ورزق
مث ملا أمر بعد هذا كله بذبح ولده ، وهو بكره ووحيده الذي ليس له غـريه،   

  .أجاب ربه وامتثل أمره، وسارع إىل طاعته

        أصل رمي مجرة العقبة
فقال أين ذهب إبراهيم بابنك      يف صورة رجل مث أتى أم الغالم         الشيطانومتثل  

 قال فإنه مل يغد به حلاجة إمنا ذهب به ليذحبه          )٢٨٢ (قالت غدا به لبعض حاجته    
 قالت ومل يذحبه قال زعم أن ربه أمره بذلك قالت فقد أحسن أن يطيع               )٢٨٣(

ذهب يف أثرمها فقال للغالم أين يذهب بك أبـوك          والشيطان  فيئس منها   ربه  
  قال لبعض حاجته 

ل  يذحبين قـا   انه ال يذهب بك حلاجة ولكنه يذهب بك ليذحبك قال ومل          إقال  
اهللا لئن كان اهللا تعاىل أمره بـذلك لـيفعلن           يزعم أن ربه أمره بذلك قال فو      

تريـد واهللا   وحلق بإبراهيم عليه الصالة والسالم فقال أين        ، فيئس منه فتركه    

                                  
  ١٥/١٠٤القرطيب  282
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ألظن أن الشيطان قد جاءك يف منامك فأمرك بذبح ابنك فعرفه إبراهيم فقال             
  إليك عين عدو اهللا فو اهللا ألمضني ألمر ريب 

ورماه إبراهيم بسبع حصيات عند مجـرة       ) ٢٨٤(م يصب امللعون منهم شيئاً      فل
  العقبة حىت ذهب 

    أصل رمي اجلمار الثالثة
ملا أتى إبراهيم خليل اهللا املناسك عرض له الشيطان عند مجرة العقبة فرمـاه              و

   )٢٨٥(بسبع حصيات حىت ساخ يف األرض
  حىت ساخ يف األرض مث عرض له عند اجلمرة الثانية فرماه بسبع حصيات 

   مث عرض له عند اجلمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حىت ساخ يف األرض
  فكانت هذه قصة رمي اجلمار مبىن، ومضى إبراهيم ألمر اهللا 

  أصل سن الذبح 

                                  
   ١٥/١٠٥القرطيب  284
 ابن  ٠ الشيطان ترمجون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون     وقال  رفعه ابن عباس إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم           285

والرمي ، ١١٥٦صححه األلباين يف الترغيب     و،  وصححه ووافقه الذهيب       ١/٤٦٦احلاكم   ، ٢٩٦٧خزمية  
  اآلن بالترتيب الصغرى مث الوسطى مث الكربى
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على بيه  ألصرب طاعة هللا تعاىل وطاعة      واللد  وكان إبراهيم قد وجد من ابنه اجل      
يكون أطيب لقلبه وأهون عليه مـن أن        لأمر ربه   عرض على ولده    صغر سنه ف  

يا بني ِإني أَرى ِفي الْمناِم أَني أَذْبحـك   {:  فقال له   يأخذه قسراً ويذحبه قهراً   
  ).١٠٢الصافات(} فَانظُر ماذَا ترى 

وقر عينه وهو يقول له امضي ملا أمرت بـه          سر والده   ف الغالم احلليم،    فبادر
ـِٰبِرين ٱ ِمـن    للَّهٱء  ا ِإن ش  يستِجدِن ما تؤمر    علْفْٱٰيأَبِت   {وطع ربك  لـص { 

وهذا اجلواب يف غاية السداد والطاعـة للوالـد ولـرب           ). ١٠٢الصافات(
أمض ملا أمرك اهللا من ذحبي سأصرب وأحتسب ذلك          قال إمساعيل ألبيه     .العباد

  عند اهللا عز وجل
 أمتثـل استسلما وانقادا إبراهيم    ) ١٠٣: الصافات(} ) ١٠٣(فَلَما أَسلَما   {

أمر اهللا تعاىل وإمساعيل طاعة هللا وألبيه أي استسلما ألمر اهللا وعزمـا علـى               
أراد أن يذحبه من قفـاه لـئال        و. أي ألقاه على وجهه   } وتلَّه ِللْجِبِني   {. ذلك

أمـر  و. مسى إبراهيم وكرب، وتشهد الولـد للمـوت       و ذحبه   ليشاهده يف حا  
 وبـني   الـسكني  فلم تقطع شيئاً جعل بني  إمساعيل على حلق   السكني إبراهيم

  )٢٨٦(س  من حنايحةقبته صفر
 ِإنا كَذَِلك   لرؤيآٱأَن ٰيِإبٰرِهيم قَد صدقْت     {: فعند ذلك نودي من اهللا عز وجل      

قد حصل املقصود من اختبارك     :  أي )الصافات(} ) ١٠٥ (لْمحِسِننيٱنجِزى  

                                  
 ابن كثري يف قصص األنبياء عند قصة الذبح 286
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ىل أمر ربك، وبذلك ولدك للقربان، كمـا مسحـت          وطاعتك، ومبادرتك إ  
ـٰذَا لَهو   {:  للضيفان وهلذا قال تعاىل    مبذولببدنك للنريان، وكما مالك      ِإنَّ ه

  .االختبار الظاهر البني: أي) الصافات(} ) ١٠٦ (لْمِبنيٱ لْبالَءٱ
 من إقدمه على املكاره بصرب وشجاعة هو وابنه بالتطبيق العملي لتنفيذ أمر اهللا            
لذلك صرف اهللا عنه املكاره والشدائد وجعل هلما من أمرمها فرجاً وخمرجـاً             
وكان اهللا قد شرع إلبراهيم ذبح ولده مث صرفه إىل الفداء ليثيب إلبـراهيم              

وهذا هو البالء الواضح اجللي ومل يكن يف        ، على ذبح ولده وعرفه على ذلك       
ه بـأعظم مـن الـذبيح       سرعة االستسالم هلذا الذابح املتدفق رمحة على ولد       

املستسلم ألعظم مكروه يف الدنيا فكالمها بلغا قمة االستسالم والطاعة لرما           
يف أعظم اختبار كانت النتيجة بعدما ردا قلبيهما  إىل اهللا أن رد اهللا إمساعيـل                

ـٰه ِبِذبٍح عِظيٍم    {) ٢٨٧(إىل أبيه لذا نزل الفداء       نيفَدالصافات(} ) ١٠٧(و (
 كـبش    وهو داء ذبح ولده ما يسره اهللا تعاىل له من العوض عنه          أي وجعلنا ف  

هبط عليه مـن    . كان يرتع يف اجلنة وكان عليه عهن أمحر        أبيض أعني أقرن،  
فذحبه مبىن ، وهو الكبش     جبل ثبري الذي يطل على مىن من اجلهة الشمالية هلا           

وذحبه ) ٢٨٨( فكان خمزوناًُ حىت فدي به إمساعيل        الذي قربه ابن آدم فتقبل منه     
  بذبح عظيمإمساعيل فدي إبراهيم ف

                                  
   ٢/٣١٦حنبكة  287
  ١٥/١٠٤القرطيب  288
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  يوم النحرأصل سبب تسمية        
وسن الذبح لنا من ذلك اليوم الذي مسي يوم النحر  لنحر هذا الكبش الذي               

 وكانت قريشاً توارثوا قرين      معلق بقرنيه يف ميزاب الكعبة حىت يبس       هرأسظل  
  ) ٢٨٩( جيل الكبش الذي فدي به إبراهيم خلفاً عن سلف وجيالً بعد

، فلما   أنفَسهم وأعجبهم حني شب   ف، وكان إمساعيل قد شب مع أبناء جرهم        
، فجـاء إبـراهيم     )٢٩٠ ( أم ِإمساعيل   هاجر وماتت. أدرك زوجوه امرأة منهم   

    هِركتت طاِلعإمساعيلُ ي جزوما تجد إمساعيل    بعدفلم ي ،     هوهـي ، فسألَ امرأت 
خـرج  : عنه فقالـت  ) ٢٩١(، عمارة بنت سعد بن أسامة بن أكيل العماليقي       

أول من ركـب اخليـل    وكان إمساعيل خيرج يتصيد مث يرجع وكان         يبتغي لنا 
عن عيِشهم وهيِئتهم   إبراهيم  سأهلا  ووكانت قبل ذلك وحوشاً فأنسها وركبها       

يف ضـيق   ، حنن     حنن بشر   ليس عندي ضيافة   :فقالت وقال هل عندك ضيافة   
 فـال   ة، وأما الـشا    أما الطعام فال طعام   : ، فشكت إليه جهدا فقالت     وشدة

  حتلب إال الشخب وأما املاء فعلى ما ترى من الغلظ

                                  
 وكانت قريشاً توارثوا قرين الكبش  معلق بقرنيه يف ميزاب الكعبة حىت يبس      هرأسهذا الكبش الذي ظل      289

أول ه إبراهيم خلفاً عن سلف وجيالً بعد جيل إىل أن بعث اهللا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم                   الذي فدي ب  
 ٤/١٩ابن كثري اإلسالم 

 دفنها إمساعيل ودفن هو معها يف حجر إمساعيل قيل 290
عيل بأن حيول عتبة بابه ، فلما قصت علـى إمساعيـل اخلـرب              ا إبراهيم رآها فظة غليظة فأوصاها إلمس      291

 ال ذلك أيب يأمرين أن أطلقك فطلقهاوالوصية ق
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فلما جاء  . فِإذا جاَء زوجِك فاقرئي عليِه السالم وقويل له يغير عتبةَ بابه          : قال
نعم، جاءنا شيخ   : التهل جاءكم من أحد ؟ ق     : إمساعيلُ كأنه آنس شيئاً فقال    

،  ، وسألين كيف عيـشنا  ، فسأَلَنا عنك فأخربته كاملستخفة بشأنه كذا وكذا 
، أمرين أن    نعم: فهل أوصاك بشيء ؟ قالت    : قال. فأخربته أنا يف جهٍد وِشدة    

، قد أمـرين أن      ذاِك أيب : قال. غَير عتبةَ بابك  : ، ويقول  أقرأ عليك السالم  
، فلَِبثَ عنـهم    )٢٩٢ (، وتزوج منهم أخرى    ، فطلَّقَها  احلَِقي بأهِلكِ ،   أُفاِرقَِك

، فدخلَ على امرأته وهي السيدة       ، مث أتاهم بعد فلم يِجده      إبراهيم ما شاَء اهللا   
ذهـب  . خرج يبتِغي لنا  : فسأهلا عنه فقالت  ، بنت مضاض بن عمرو اجلرمهي    

كيف : فقال هلا . انزل يرمحك اهللا    ليتصيد وهو جييء اآلن إن شاء اهللا تعاىل ، ف         
. ، وأثنت على اهللا    حنن خبٍري وسعة  : أنتم ؟ وسأهلا عن عيِشهم وهيِئتهم فقالت      

: قـال . املـاء : قال فما شرابكم ؟ قالتِ    . اللحم: ما طعامكم ؟ قالتِ   : فقال
  .اللّهم بارك هلم يف اللحم واملاء

    ئٍذ حبلو عليهمـا        دل، ولو كان هلم      ومل يكن هلم يومخعا هلم فيه، فهما ال ي
     واِفقاهبغِري مكةَ إال مل ي ريِه       : قال. أحدئي عليِه السالم، ومِك اقرفِإذا جاَء زوج

نعم، أتانا  : هل أتاكم ِمن أحد ؟ قالت     : فلما جاَء إمساعيلُ قال   . يثبت عتبةَ بابه  
       تهرفأخب عليه فسألين عنك تاهليِئة وأثن سنح نا     ، شيخفسألين كيف عيـش 

                                  
 جاء إبراهيم إىل بيت إبنه فتسهلت له باإلذن وأحسنت التحية وقربت الوضوء والطعـام ، فأوصـاها                  292

إلمساعيل بأين قد رضيت عتبة بابك ، و ملا قصت على إمساعيل الوصية قال ذلك أيب يـأمرين بإمـساكك                    
 ولدت له اثىن عشر ولداً ذكراًفأمسكها و
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،  ، هو يقرأُ عليك الـسالم      نعم: فأوصاِك بشيٍء قالت  : قال. فأخربته أنا خبريٍ  
، أمـرين أن     ، وأنـِت العتبـةَ     ذاِك أيب : قـال . ويأمرك أن تثِبت عتبةَ باِبك    

  . مث لَِبثَ عنهم ما شاَء اهللا. أمِسكَِك
 سـنة تبـشره بإسـحاق       وجاءت املالئكة إلبراهيم وهو ابن عشرين ومائة      

احلمد هللا الذي وهب يل على الكرب       : " ويعقوب ولد من صلب إسحاق قال       
  " .إمساعيل و إسحاق إن ريب لسميع الدعاء 

فقال اهللا قد اسـتجبت لـك يف        . ليت إمساعيل يعيش  : وقال إبراهيم هللا تعاىل   
ظيمـاً  إمساعيل وباركت عليه وكثرته ومنيته جداً كثرياً، ويولد له اثنا عشر ع           

  .وأجعله لشعب عظيم
وبعد ذلك أمر اهللا إبراهيم ببناء بيت يعبد فيه ويذكر ، ومل يعـرف مكانـه                
  وبعث معه جربيل لذلك حىت أراه املوضع وكان إبراهيم يعتاد إمساعيل لزيارته 

   أصل الطواف بالبيت
،   زمـزم  بعد ذلك وإمساعيلُ يربي نبالً له حتت دوحٍة قريباً من         إبراهيم  جاء  و

يا : مث قال . ، فصنعا كما يصنع الوالد بالولَد والولَد بالوالد        فلما رآه قام إليه   
: وتِعينين ؟ قال  : قال. فاصنع ما أمرك ربك   : قال. ، إن اهللا أمرين بأمر     إمساعيلُ
وأِعينك   
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} ٱلْبيتبراِهيم مكَانَ وِإذْ بوأْنا ِإل {وأرشد اهللا تعاىل إبراهيم مكان البيت 
فإن اهللا أمرين أن أِبين  قالو ،  إىل أكمة مرتفعٍة إبراهيموأشار ] ٢٦احلج [ 

وبعث اهللا رحياً فكشف هلما ما حول الكعبة عن أساس البيت  ، ها هنا بيتاً
األول الذي بناه آدم ملا أمره ربه ملا هبط من اجلنة وقال له يا آدم اذهب فابين 

 بيتاً وطف به واذكرين عنده كما رأيت املالئكة تصنع حول عرشي يلّ
وضرب جربيل جبناحه األرض فأبرز آلدم عن أس ثابت باألرض السابعة 

السفلى وقذفت إليه املالئكة الصخر وبناه وكان يطوف به واملؤمنني من ولده 
 إبراهيم إىل زمن الطوفان من الغرق فرفع اهللا البيت وبوأ مكانه إلبراهيم ورفع

}  وِإسماِعيلُ ٱلْبيِت ِمن ٱلْقَواِعدوِإذْ يرفَع ِإبراِهيم  {هذه األسس قال تعاىل  
فجعل إمساعيل يأيت باحلجارة وإبراهيم يبين ونزل جربيل  ] ١٢٧: البقرة[

باحلجر األسود إىل إبراهيم فوضعه يف مكانه الذي عليه وارتفع البناء وجاء 
املقام ووضعه ألبيه فقام عليه وهو يبين وإمساعيل يناوله احلجارة إمساعيل حبجر 

، ومل يعينهما أحد يف البناء رغم وجود قبيلة جرهم 
ربنا تقَبلْ ِمنآ ِإنك أَنت  {فجعال يبنيان حىت يدورا حول البيت ومها يقوالن  
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ِميعٱلس ِليمطواف بالبيت هذا هو األصل يف ال ] ١٢٧: البقرة[}  ٱلْع

)٢٩٣(  
  .كةمب  الكعبة أول بيت وضع للربكة واهلدى لعموم الناسفأعادا بناء

}           ـٰلَِمني ى لّلْعدهكاً واربكَّةَ ماِس لَلَِّذى ِببِللن ِضعٍت ويلَ بآل (} )٩٦(ِإنَّ أَو
  ) عمران

   أصل التلبية يف أداء احلج
  ال تعاىل وأمر اهللا إبراهيم إن ينادي يف الناس فق

  ]٢٧احلج [}  يأْتوك ِرجاالً ٱلْحج ِبٱلناِس ي وأَذِّن ِف{
ناد يف الناس باحلج داعيا هلم إىل حج هذا البيت الذي أمرناك ببنائه قال يـا                

 ينـاد أنـت ت  قال  ، من يسمعين   ، رب كيف أبلغ الناس وصويت ال ينفذهم        
 كتـب اهللا علـيكم       الناس قال يا أيها  وصاح ف وعلينا البالغ فقام على مقامه      

 بيتا فحجـوه    اختذإن ربكم قد    و احلج ليثيبكم اجلنة وجيريكم من عذاب النار      
األرض حىت حتمل الريح هذا الصوت يف كل مكـان           أرجاءاجلبال   تواضعتف
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من آمـن ومـن     أجابه كل   الرجال ف  وأصالب    النساء  من يف أرحام    اهللا أمسعف
ومن  ، يوم القيامة لبيك اللهم لبيك    إىل  كان سبق يف علم اهللا وكتب أنه حيج         

وهذا أصل التلبية   ) ٢٩٤(أجاب يومئذ مرة حج مرة ومن أجاب مرتني فمرتني        
  يف أداء احلج

وهكذا كان إلبراهيم وآلل إبراهيم من حمبة اهللا وعبادته واإلميان به وطاعته ما             
مل يكن لغريهم فخصهم اهللا بأن جعل لبيته الذي بنوه له خصائص ال توجـد               

ه وجعل ما جعله من أفعاهلم قدوة للناس وعبادة يتبعوم فيها يف الـسعي         لغري
 )٢٩٥(ورمي اجلمار والذبح والطواف والقبلة 

ختاما
ً
آداب احلج   

إن املسلم وهو يأيت ذه العبادة اجلليلة اليت تشمل أنواعاً من التقرب إىل اهللا              
مـل  بالتذلل واخلضوع واخلشوع وبذل النفس والنفيس من النفقـات وحت         

املشقات واألسفار ومفارقة األهل واألوطان كل ذلك طاعة هللا تعاىل وشـوقا            
عليـه أن   ،  إليه يف قصد الكعبة املشرفة والبقاع املقدسة         اًًإليه وحمبة له وتقرب   
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بالنسب إىل املراجع يف مصادر العزو هلذه القصص فكما تبني معنا لشروح ابن حجر يف الفتح وترجيحاتـه                  
 وانظـر قـصص     ٣٣٦٥ ، ٣٣٦٤مع روايات البخاري    ، ثري يف تفسريه والقرطيب يف تفسريه       وكذا ابن ك  

  األنبياء للمؤلف والبداية والنهاية وتاريخ الطربي والكامل يف التاريخ وابن خلدون
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ويبتعد عما ينقص   يتبع سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجه وأعماله كلها            
 ٱلْحـج {  تعاىل   هقولالباطل ل ن الرفث والفسوق والعصيان واجلدال      حجه م 

      ِفيِهن ضن فَرفَم اتلُومعم رهأَشجالَ ِفـي         ٱلْحالَ ِجدو وقالَ فُسفَثَ وفَالَ ر 
ج١٩٧البقرة [ } ٱلْح[   
 فيه األحكـام    اآلثام ويويف ال خيالطه شي من     عليه أ يكون حجه مربور    حىت  و

ـ بوالً هو    وعالمة كون حجه مق    مقبوالًه  فيكون حج   أركانـه  جبميـع    هإتيان
بأن يكـون    جتناب ما ى عنه وتظهر مثرته عليه      وواجباته مع إخالص النية وا    

  حاله بعد احلج خرياً منها قبل احلج
جه اهللا تعاىل والتقرب إليه وأن حيـذر أن         ينبغي على احلاج أن يقصد حبجه و      

 أو الـسمعة فـإن      قصد حطام الدنيا أو املفاخرة أو حيازة األلقاب أو الرياء         ي
  )٢٩٦(ذلك سبب يف بطالن العمل وعدم قبوله 

  ونسأل اهللا أن يتقبل من اجلميع حجهم
  

                                  
  ٣/٢٤٣البسام  296

   الحج خطوة بخطوة للرجل والمرأة       

 154 

  الفهرس
............................................................................................................. 

  ٣...............................................................................................املقدمة

  ٥.......................................................................................األول الفصل

  ٥..................................................................الثالثة األنساك أنواع

  ٥....................................................................................التمتع حج

  ٥.......................................................................................القران حج

  ٦.......................................................................................اإلفراد حج

  ٨.................................................................................. املواقيت

  ١١....................................حماذاته أو امليقات يف بها يؤتى التي األعمال

  ١٤...........................................................................اإلحرام صفة

  ١٤.......................................................................................االشرتاط

  ١٥..................................................................................التلبية

  ١٧.....................................................................مكة إىل الوصول

  ١٨..................................................................................الطواف

  ١٩....................................................................للطواف شرط الطهارة
  ١٩................................................................................االضطباع

  ٢٠.....................................................................................الرمل
  ٢٠................................................................................احلجر استالم

  ٢٢...........................................اخلرساني بالركن واالبتداء يسار الكعبة

  ٢٣............................البيت من ِاحلجر ألن ِاحلجر وراء من يكون الطواف

  ٢٤.............................................................................الطواف ركعتي

  ٢٥...........................................................................................زمزم



   الحج خطوة بخطوة للرجل والمرأة       

 
 

155 

  ٢٥..........................................................واملروة الصفا بني السعي

  ٢٥..........................................عليه الرقي عند والدعاء الصفا من الدنو
  ٢٧...............................................العلمين بين السعي شدة وهو الرآض

  ٢٨..............................................................................للمروة النزول

  ٢٩.................................................................................التقصري

  ٣١...............................................احلجة ذي من الثامن يوم أعمال

  ٣٢............................................................................مىن إىل الوصول

  ٣٣..............................................احلجة ذي من التاسع يوم أعمال

  ٣٣............................................................................عرفة إىل الذهاب

  ٣٤..........والعصر للظهر تقديم مجع والصالة اخلطبة ومساع منرة مسجد

  ٣٦................................................................................للدعاء التفرغ

  ٤١..............................................................بها واملبيت املزدلفة نزول

  ٤٤...............................................احلجة ذي من العاشر يوم أعمال

  ٤٥..............................................................احلرام املشعر عند الوقوف

  ٤٦..............................................................العقبة ومجرة ملىن النزول

  ٤٨...........................................................................................الذبح

  ٤٩...........................................................................التقصري أو احللق

  ٤٩...................................................................األول أو األصغر التحلل

  ٥٠.............................سعي عليه ملن والسعي اإلفاضة لطواف مكة نزول
  ٥١..............................................................................الحج طواف
  ٥١...............................................................................الحج سعى
  ٥٢................................................................................األكرب التحلل

  ٥٣.............................................................................مىن إىل العودة

  ٥٤............................................................عشر احلادي يوم أعمال

  ٥٥..................................................................................اجلمار رمي

   الحج خطوة بخطوة للرجل والمرأة       

 156 

  ٥٦........................................................................الصغرى الجمرة
  ٥٧.........................................................................الوسطى الجمرة
  ٥٧..........................................................................الكبرى الجمرة

  ٥٧............................................................عشر الثاني يوم أعمال

  ٥٨......................................................................................التعجيل

  ٥٩............................................................عشر الثالث يوم أعمال

  ٥٩.................................................................................الوداع طواف

  ٦٢...........................................نفست أو حاضت إذا املرأة تفعله ما

  ٦٧..................................................................................الثاني الفصل

  ٦٧.............................................................................احلج معىن

  ٦٨............................................................................احلج وجوب

  ٦٩.........................................................................العمرة معىن

  ٦٩........................................................................العمرة وجوب

  ٧٠............................................................اإلسالم لعمرة جيزئ ما

  ٧٠......................................................للمستطيع الفور على احلج

  ٧٠............................................................................احلج شروط

  ٧١........................................................................وأنواعها االستطاعة
  ٧٢..................................................................المال استطاعة : أوًال
  ٧٣..............................................................................والحج الدين

  ٧٥...........................................................................والحج الزواج
  ٧٥...................................ذلك وغير ألجرته أو لسكناه جيحتا الذي العقار
  ٧٥....................................................................السير وإمكان األداء
  ٧٦.....................................................................................القدرة

  ٧٧...................................................................البدن استطاعة : ًثانيا
  ٧٧..........................................................بماله العاجز ببدنه المستطيع
  ٧٨..........................................................ببدنه العاجًز بماله المستطيع

  ٧٨..............................................................الواجب احلج يف االستنابة



   الحج خطوة بخطوة للرجل والمرأة       

 
 

157 

  ٧٨......................................................عنه يحج أحد يستنيب أن له من
  ٧٩...............................................عنه يحج أحدًا يستنيب أن له ليس من

  ٧٩.................................................................التطوع وحج االستنابة
  ٨٠.......................مستأجرًا أو نائب آان سواء غيره عن يعتمر أو يحج من
  ٨١...........................................نفسه عن حج يكن ولم غيره عن حج من
  ٨١.........................................................................بإذنه للحي الحج
  ٨٢.............................................................الميتين الوالدين عن الحج

  ٨٢.....................................................حمرم هلا نكا إذا املرأة حكم

  ٨٣.........................حمرم ومعها إال غريه أو للحج تسافر أن جيوز ال املرأة

ًعاقال ًبالغا يكون أن بد ال احملرم
........................................................٨٣  

  ٨٤..................................................................................املرأة حمارم
  ٨٤..............................................................سبعة القرابة من المحارم
  ٨٤...................................................................الرضاع من المحارم
  ٨٤....................................................................بالمصاهرة المحارم

  ٨٥..........................................معها للحج الذهاب عن امتنع إذا احملرم

  ٨٥.............................................................حمرم بدون حجت إذا املرأة

  ٨٦....................................................................احلج الزوج وإذن املرأة

  ٨٧............................................................الصغرية أو الصغري حج

  ٨٧.....................................................مميزان الغري والصغرية الصغري
  ٨٧.......................................مميزين الغير الصغار إلحرام بالنسبة : أوًال
  ٨٨......................................مميزين الغير الصغار لطواف بالنسبة : ثانيًا
  ٨٨......................والسعي للطواف مميزين الغير الصغار لحمل بالنسبة:ثالثًا
  ٩٠................................................................املميزان واجلارية الصبي
  ٩٠............................................المميزين الصغار إلحرام بالنسبة : أوًال
  ٩٠............................................المميزين الصغار لطواف بالنسبة : ثانيًا
  ٩١...........................والسعي للطواف المميزين الصغار لحمل بالنسبة:ثالثًا
  ٩١............................نفل الصغرية واجلارية الصغري الصبي عن اإلحرام

  ٩١............................................اإلحرام إمتام يلزمه ال أحرم إذا الصغري

  ٩٢..............................................................ماإلحرا وحمظورات الصغار

  ٩٢...............................................................................احملذورات

   الحج خطوة بخطوة للرجل والمرأة       

 158 

  ٩٢................................................................اإلحرام بسبب حمذورات
  ٩٢.......................................................................واألحذية المالبس
  ٩٦.............................................................................الرأس غطاء
  ٩٦.....................................................................................الطيب
  ٩٧.........................................................................الشعر من األخذ
  ٩٧.............................................................................األظافر تقليم
  ٩٨...............................................................................القران عقد

  ٩٨........................................................................والمباشرة الوطء
  ٩٩....................................الحرم من أو الحل من سواء للمحرم البر دصي

  ١٠١................................................................احلرم بسبب حمذورات
  ١٠١........................................المحرم وغير للمحرم وتنفيره الحرم صيد
  ١٠١............................................................................الشجر قطع
  ١٠٢.............................................................................الحرم لقطة
  ١٠٢....................................................................................... الفدية

  ١٠٢............................................................الترتيب على األول القسم
  ١٠٣............................................................التخيير على الثاني القسم

  ١٠٥....................................................................واإلحصار الفوات

  ١٠٥........................................................................................الفوات
  ١٠٥..................................................................................تعريفه
  ١٠٥..........................................................................الفوات صور
  ١٠٦.......................................................... الحج فاته من به يتحلل ما
  ١٠٦.................................................................الحج فاته من يلزم ما
  ١٠٧.......................................................................................اإلحصار

  ١٠٧..................................................................................تعريفه
  ١٠٧.......................................................................اإلحصار صور
  ١٠٧.............................................................() المحصر به يتحلل ما
  ١٠٨......................................................................المحصر يلزم ما

  ١٠٩................................................................................الثالث الفصل

ًعموما واحلجاج للحج فضائل : ًأوال
............................................١٠٩  

  ١٠٩......................................................................األعمال أفضل احلج

  ١٠٩........................................................................الذنوب يكفر احلج



   الحج خطوة بخطوة للرجل والمرأة       

 
 

159 

  ١١٠....................................................الفقر وينفي األجل يف يزيد احلج

  ١١٠.........................................................................اجلنة جزائه احلج

  ١١١......................................................................الضعفاء جهاد احلج

  ١١١.......................................................والعمرة احلج يف التعب فضل

  ١١١.........................................................اهللا سبيل يف نفقة احلج نفقة

  ١١٢......................................................لصاحبها خيلفها اهللا احلج نفقة

  ١١٢.................سائل يرد أن يستحي الذي الكريم اهللا على وفود احلجاج

  ١١٣.....................................املناسك بأعمال خمصصة فضائل : ًنياثا

  ١١٣...............................................................................اإلحرام فضل

  ١١٣...............................................................الزينة عن االبتعاد فضل

  ١١٤..............باجلنة ذلك على والتبشري بها الصوت ورفع التلبية فضل

  ١١٥......................................اخلطايا وحمو احلسنات كتابة البيت فضل

  ١١٦...........................................................األسود احلجر استالم فضل

  ١١٦...............................................................................الطواف فضل

  ١١٧...................................................................الطواف ركعتي فضل

  ١١٧............................................................................زمزم ماء فضل

  ١١٨...............................................................................السعي فضل

  ١١٩..................................................................................عرفة فضل

  ١٢٠...............................................................................املزدلفة فضل

  ١٢٠........................................................................اجلمار رمي فضل

  ١٢١.........................................................................اهلدي ذبح فضل

  ١٢١................................................................................احلالقة فضل

  ١٢٢...................................................................احلرم يف الصالة فضل

  ١٢٢.......................................................................الوداع طواف فضل

  ١٢٣..................................................................مات إذا احلاج جيده ما

   الحج خطوة بخطوة للرجل والمرأة       

 160 

  ١٢٤..........................................................احلاج كفالة فضل : ًثالثا

  ١٢٦.................................................................................الرابع الفصل

  ١٢٧..............................   احلجر استالم عند الدعاء من يتناسب ما

  ١٢٧......................................   الركنني بني الدعاء من يتناسب ما

  ١٢٨.................................  الصفا من دنا إذا الدعاء من يتناسب ما

  ١٢٩...............................................عرفه يف الدعاء من يتناسب ما

  ١٣٣.......................................    املشعر عند الدعاء من يتناسب ما

  ١٣٤....................................   اجلمرات عند الدعاء من يتناسب ما

  ١٣٥...............................................................................ساخلام الفصل

  ١٣٩................................................................................السعي أصل

  ١٣٩.........................................................................  زمزم فلق أصل 

  ١٤١.......................................................................إمساعيل ذبح قصة

  ١٤٢.....................................................الرتوية يوم تسمية سبب أصل

  ١٤٢........................................................عرفة يوم تسمية سبب أصل

  ١٤٣..........................................................      العقبة مجرة رمي أصل

  ١٤٤............................................................  الثالثة اجلمار رمي أصل

  ١٤٤...........................................................................الذبح سن أصل

  ١٤٩...................................................................بالبيت الطواف أصل

  ١٥١.............................................................احلج أداء يف التلبية أصل

  ١٥٤..........................................................................................الفهرس

  
  



http://ask2pdf.blogspot.com

	الحج خطوة بخطوة للرجل والمرأة
	الفهرس

	مكتبة عسكر

